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 BaKTINews disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan 
target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di 
daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya 
apapun untuk berlangganan BaKTINews agar lebih banyak 
masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui 
majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTINews juga dapat 
diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui 
email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet. 

 BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang 
pembangunan di Kawasan Timur lndonesia. Tujuan BaKTINews 
adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai 
daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh 
khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai 
daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. 
BaKTINews terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan 
lnggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan 
informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia. 

 BaKTINews dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur 
Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTINews adalah kontribusi 
sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan 
daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas. 

 Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata,menggunakan Bahasa 
Indonesia maupun lnggris, ditulis dengan gaya populer.  Foto-foto 
penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTINews akan 
melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk 
kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTINews tidak 
memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang 
dimuat. 

 BaKTINews menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, 
pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, 
hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat 
guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, 
Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). 

 BaKTINews accepts articles about development programs, lessons 
learnt from an activity, development smart practices, research results 
that can be applied, and applied technology from different 
stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, 
Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in 
either Indonesian or English, and written in a popular style. 

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews
Contributing to BaKTINews  

MENJADI  PELANGGAN  BaKTINews 
Subscribing to BaKTINews 

 Untuk berlangganan BaKTINews, silahkan mengirimkan data diri 
anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan 
alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email 
baktinews@bakti.or.id.     
 Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil  
BaKTINews di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja. 

 For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and 
pick up your copy from the display corner from Monday to Friday. 

 Articles should also be sent with photos that illustrate the article. 
The editors of  BaKTINews will edit every article for reasons of  space 
and style. BaKTINews does not provide  payment  to  writers  for  
articles. 

 To subscribe to BaKTINews please send us your full contacts details 
(including organization. position, HP number and email address) 
with full postal address to baktinews@bakti.or.id. 

 BaKTINews is a knowledge exchange media platform for 
development  issues in eastern Indonesia. BaKTINews aims to 
promote development smart practices from different regions in 
eastern Indonesia so that the practices become known to  a wider 
audience and inspire development stakeholders in other regions in 
their efforts to answer development challenges. BaKTINews is 
published monthly in two languages, Indonesian and English, to 
facilitate readers who don't understand indonesian to gain a better 
understanding of development in eastern Indonesia.
 BaKTINews is sent by post to readers and the main target is 
development stakeholders living in isolated regions and island 
regions. BaKTINews is provided free of charge so the development 
community can access relevant development information easily. 
BaKTINews is also provided in an electronic version that can be 
accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to 
subscribers with internet access. 
 BaKTINews is managed by the Eastern Indonesia Knowledge 
Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by 
development stakeholders from different areas in eastern Indonesia 
who wish to share their information with a wider audience. 
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ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah 
D ae ra h  m e n ge m b a n g ka n  S i ste m  I n fo r m a s i 
Lingkungan Hidup untuk mendukung pelaksanaan 

dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup, selanjutnya Sistem Informasi Lingkungan 
Hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib 
dipublikasikan kepada masyarakat. Secara khusus Provinsi dan 
Kabupaten/Kota instansi lingkungan hidup sangat berperan 
menyediakan informasi lingkungan hidup.

U
Oleh HIDAYAT

 Pelayanan informasi lingkungan hidup 
secara manual menghadapi banyak tantangan. 
Banyak produk informasi lingkungan hidup yang 
diproduksi oleh Instansi Lingkungan hidup 
setiap tahunnya secara berkala dari level 
Kabupaten hingga Provinsi. Namun produk 
informasi tersebut hanya digunakan secara 
internal oleh Instansi Lingkungan Hidup (LH), 
masih sangat minim untuk dapat diakses secara 
luas. Bahkan sulit untuk di akses akibat tidak 
terdokumentasikan dengan baik. Penyampaian 
laporan pengelolaan oleh pemrakarsa usaha juga 
cenderung tidak efektif dan efisien, serta 
pemborosan dalam pemanfaatan sumber daya. 
Tumpukan dokumen laporan  menyebabkan 
kesulitan untuk dievaluasi.
 Belajar  dari  tantangan diatas,  Dinas 
Pengelolaan Lingkungan Hidup menerapkan 
inovasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup 
Berbasis Online (SIMAS-LH Online) sehingga 
publik dapat mengakses layanan informasi 
lingkungan hidup online secara real time. Selain 
itu, pemrakarsa usaha juga dapat menyampaikan 
laporannya secara lebih mudah.
 Sebelum inovasi, pelayanan dilakukan secara 
manual dan lambat. Setelah inovasi, pelayanan 
berubah menjadi online realtime yang dapat 
diakses melalui website http://silhdsulsel.com. 
S e h i n g g a  t e r j a d i  p e n g h e m a t a n  d a l a m 

 Pemecahan masalah ini diawali dari rapat 
internal  yang dilaksanakan oleh Badan 
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan. Rapat ini melibatkan semua bidang dan 
Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yang di 
BLHD yang dihadiri oleh kepala badan, kepala 
b i d a n g  d a n  k e p a l a  s u b  b i d a n g .  R a p a t 
dilaksanakan untuk memfasilitasi gagasan-
gagasan inovasi individu sehingga lebih sistemik 
dan implementatif. Rapat internal tersebut 
berkesimpulan perlu untuk mewujudkan 
perbaikan kualitas dan fungsi lingkungan hidup 
di daerah melalui penyediaan data dan informasi 
lingkungan yang akurat dan aktual sebagai 
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan 
melalui pengembangan Sistem Informasi 
Lingkungan Hidup (SIMAS-LH Online).
 Pengembangan SIMAS-LH Online dinilai 
lebih efektif mengingat perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi merupakan satu 
peluang dalam mendiseminasikan informasi 
secara cepat dan akurat, dan dalam volume yang 
b e s a r  ke p a d a  m a s ya ra k at .  Ke m u d a h a n 
mengakses informasi ini pada akhirnya akan 

pemanfaatan sumber daya karena berbasis 
paperless. 

Inovasi 
Sistem Informasi

 Lingkungan
 Berbasis Online
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http://silhdsulsel.com

Melalui sistem informasi lingkungan hidup 
berbasis online ini, memudahkan publik 
mengakses dan mendapatkan informasi 
tentang kualitas lingkungan di sekitar 
mereka, baik kualitas air maupun 
udara.
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 Melalui SIMAS-LH Online ini, memudahkan 
publik mengakses dan mendapatkan informasi 
tentang kualitas lingkungan di sekitar mereka, 
baik kualitas air maupun udara. Selain itu publik 
juga dapat mengetahui izin pengelolaan 
l i n g k u n g a n  y a n g  a d a  s e h i n g g a  p e r a n 
pengawasan dan kontrol terhadap usaha dan 
kegiatan di Sulawesi Selatan (Sulsel) dapat juga 
dilakukan oleh publik. Sistem ini juga menjadi 
tempat instansi lingkungan hidup di Sulsel 
untuk menyimpan dan mempublikasi data hasil 
pemantauan lingkungan di daerahnya serta 
berbagai data perizinan yang diterbitkan. 
Pemrakarsa usaha yang memiliki kewajiban 
untuk menyampaikan laporan pengelolaan 
lingkungan hidupnya dapat dengan mudah 
menyampaikan ke instansi lingkungan hidup 
provinsi  dan kabupaten masing-masing 
s e k a l i g u s  m e n d a p a t k a n  t a n d a  b u k t i 
penyampaian laporan melalui sistem informasi 
lingkungan hidup, sehingga menjadi lebih efektif 
dan ef is ien serta  dapat  meminimalkan 
pengunaan.
 SIMAS-LH Online ini merupakan prototipe 
pertama SIMAS-LH pertama di Indonesia. 
Sistem ini berperan sebagai sistem untuk 
membangun database produk informasi 
lingkungan hidup dan saat bersamaan juga 
menyediakan informasi yang dapat diakses 
publik secara luas. Sistem ini bersifat multifungsi 

menumbuhkan peran aktif masyarakat dalam 
m e m b a n t u  p e m e r i n t a h  m e w u j u d k a n 
pemerintahan yang bersih, transparan, dan 
mampu meningkatkan pelayanan publik untuk 
memenuhi kepentingan masyarakat. 

dan multiguna serta dapat dimanfaatkan oleh 
berbagai stakeholder dan melibatkan berbagai 
pihak sebagai operator. Selain itu sistem 
database-nya juga terkoneksi dengan 24 Instansi 
Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota se-Sulsel 
dan Pemrakarsa Usaha yang tergabung dalam 
jaringan SILHD Sulsel. Jaringan admin yang luas, 
terpercaya dan terkontrol memungkinkan 
sistem ini memuktahirkan data dan informasi 
secara berkala dalam jumlah yang cukup banyak. 
Secara umum sistem ini menyediakan sembilan 
informasi yaitu kualitas air, kualitas udara, izin 
lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, 
pelaporan dokumen lingkungan, database 
usaha dan kegiatan, data pemantauan kualitas 
lingkungan perusahaan, dan data beban 
pencemaran.
 S e l a i n  i t u  s i s t e m  i n i  t i d a k  h a n y a 
mengumpulkan data, namun juga mengolah 

 Dasar inovasi  dari  s istem ini  adalah 
b a g a i m a n a  m e m b a n g u n  s i s t e m  y a n g 
terintegrasi, mengakomodir berbagai keperluan 
akan informasi, pengelolaan data, komunikatif, 
dan friendly dalam penggunaannya. Sistem ini 

data secara otomatis menjadi sebuah informasi, 
misalnya pada informasi kualitas air dan udara, 
dari data yang diinput dapat ditampilkan 
informasi status mutu air dan udaranya. 
Sehingga masyarakat pada umumnya atau 
bahkan meraka yang awam sekalipun dapat 
dengan mudah mengetahui kualitas air dan 
u d a r a  d i s e k i t a r n y a  s e s u a i  l o k a s i 
administrasinya. Lokasi yang ditampilkan juga 
telah tersedia dalam bentuk peta lokasi. 

 Pendekatan integrasi kelembagaan menjadi 
kelebihan dalam SIMAS-LH Online. Seperti 
dalam penyampaian laporan, pemrakarsa usaha 
harus membuat dan mengantarkan atau 
m e n g i r i m  d o k u m e n  k e  I n s t a n s i  L H 
Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan SIMAS -
L H  O n l i n e  c u k u p  h a nya  d e n ga n  s e ka l i 
mengupload dokumen dapat sampai ke Instansi 
lingkungan hidup di Kabupaten/Kota dan 
Provinsi secara bersamaan. 

tidak hanya bermanfaat bagi pengembang dan 
in-user yang menginput data tetapi juga dapat 
bermanfaat bagi masyarakat luas untuk 
mengakses data yang dibuka ke-publik. Sistem 
ini juga dengan sendirinya akan mendidik untuk 
menciptakan budaya sharing data, menyusun 
historical file, dan bekerja dengan sumber daya 
yang seefektif, dan seefisien mungkin, serta 
mendorong untuk mewujudkan eco-office 
dimana konsep 3R (Reduce, Reuse, dan Recyle).
 Pendekatan lain dalam inovasi ini, juga akan 
mendorong pemberdayaan fungsi kontrol 
masyarakat terhadap upaya perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup yang pada 
a k h i r nya  a ka n  m e n i n g kat ka n  ke t a at a n 
pemrakarsa usaha. Pelaku usaha yang tidak 
memiliki izin-izin lingkungan dapat dikontrol 
masyarakat dengan tersedianya menu untuk 
mengecek usaha-usaha yang memiliki izin. 
Sistem ini juga dapat menjadi peringatan dini 
bagi masyarakat untuk kondisi lingkungan 
sehingga mendorong untuk menjaga lingkungan 
secara berkelanjutan. Pada sisi lain pemrakarsa 
usaha yang telah telah terdaftar dalam sistem 
a k a n  t e rd o ro n g  u n t u k  m e ny a m p a i k a n 
laporannya secara konsisten, dikarenakan 
administrator dengan mudah mengetahui 
laporan yang tidak tersampaikan. Di saat yang 
bersamaan instansi lingkungan hidup menjadi 
mudah untuk melaksanakan evaluasi terhadap 
laporan yang disampaikan, karena rangkuman 
laporan telah tersedia dalam menu-menu yang 
ada.

INFORMASI LEBIH LANJUT
Penulis sehari-hari bekerja di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis dapat dihubungi via email: 
hidayatblhd@yahoo.co.id 

  No.   Mei - Juni 2018148   No.   Mei - Juni 2018148

SIMAS-LH Online ini merupakan 
prototipe pertama SIMAS-LH 
pertama di Indonesia. Sistem 
ini berperan untuk membangun 
database produk informasi 
lingkungan hidup dan saat 
bersamaan juga menyediakan 
informasi yang dapat diakses 
publik secara luas.

Sistem ini memudahkan masyarakat bahkan meraka 
yang awam sekalipun dapat dengan mudah mengetahui 
kualitas air dan udara di sekitarnya sesuai lokasi 
administrasinya. Foto : Dok. Yayasan BaKTI
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Foto : Dok. Yayasan BaKTI

Oleh 
M. GHUFRAN H. KORDI K.

Biasanya mereka tidak tahu akan adanya reses 
atau walaupun tahu, mereka enggan untuk 
menghadiri reses tersebut karena sifatnya formal, 
e l i t i s ,  d a n  m a s k u l i n .  A k i b a t ny a  t i d a k 
mengherankan bila informasi dan usulan yang 
diterima oleh Anggota Dewan dari konstituen 
hanya mewakili kepentingan beberapa elemen 
masyarakat saja yaitu pemerintah setempat, 
kelompok elit, dan laki-laki.
 Agar reses menjadi penting dan efektif dan 
m e l i b at k a n  s e b a nya k  m u n g k i n  e l e m e n 
masyarakat untuk menjembatani kebutuhan  
dan kepentingan konstituen, BaKTI melalui 
P ro g ra m  M A M P U  ( Ke m i t ra a n  Au s t ra l i a 
Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan 
Pemberdayaan Perempuan) memperkenalkan 
metode reses yang partisipatif, metode ini 
disebut Reses Partisipatif. Metode ini telah diuji 
coba oleh anggota DPRD di Kota Parepare, 
Ambon, Mataram, Kabupaten Lombok Timur, 
Kota Kendari, Kabupaten Maros, Kabupaten 
Tana Toraja, dan Kabupaten Belu.

   Adapun perspektif gender dalam 
metode Reses Partisipatif  merujuk pada 
perhatian atau pandangan terkait isu-isu gender 
yang disebabkan perbedaan peran serta 
hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki.
   Dengan metode partisipatif, konstituen 
yang diundang untuk menjadi peserta Reses lebih 
beragam dan harus mewakili seluruh konstituen 
dalam suatu daerah pemilihan. Konstituen juga 
mewakili kelompok-kelompok yang selama ini 

   Reses Partisipatif adalah sebuah metode 
partisipatif dan berperspektif gender. Reses 
Partisipatif mendorong kehadiran peserta dari 
berbagai unsur dan mengutamakan suasana yang 
bersifat non-formal agar setiap peserta yang 
hadir dapat dengan nyaman menyampaikan 
aspirasinya. Terminologi 'partisipatif' pada 
metode ini merujuk pada metode, peserta, dan 
tempat. 

Menghadirkan Seluruh Elemen
 Masyarakat

   Kegiatan Reses Partisipatif dilakukan 
dalam bentuk diskusi kelompok atau diskusi 
kelompok terfokus/terarah (focus group 
discussion, FGD). Peserta yang hadir dalam reses 
mewakili berbagai unsur di masyarakat dan 
ditempatkan sebagai subjek. Sedapat mungkin 
kegiatan Reses Partisipatif dilaksanakan di 
tempat pertemuan yang tidak formal. 

Reses 
Partisipatif

Menjadikan 
Reses Lebih 

Efektif
 Kegiatan reses umumnya dihadiri oleh aparat 
pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat, yang 
sebagian besar adalah laki-laki. Masyarakat 
miskin, kaum perempuan, kelompok rentan 
diskriminasi, dan kelompok marjinal lainnya 
sangat jarang terlibat dalam kegiatan reses. 

eses adalah masa di mana anggota 
parlemen atau anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) melakukan kegiatan di luar masa sidang. 
Pada masa reses, anggota DPR/DPRD lazimnya 
berkegiatan di luar gedung untuk melakukan 
kunjungan kerja. Sayangnya pelaksanaan reses 
selama ini masih sering dianggap sebagai kegiatan 
t idak berguna atau kegiatan yang harus 
dilaksanakan karena telah dianggarkan. Ada juga 
kritik keras dari masyarakat yang menganggap 
reses sebagai kegiatan jalan-jalan, dan sekadar 
menjalankan rutinitas yang telah ditetapkan 
dalam aturan formal, undang-undang, atau pun 
tata tertib DPR/DPRD.

R

  No.   Mei - Juni 2018148   No.   Mei - Juni 2018148

Ibu Fitriani, anggota DPRD Kabupaten Maros, melakukan reses partisipatif 
dengan berkunjung ke sebuah sekolah dasar di kabupaten Maros untuk 
berinteraksi dan memahami secara langsung kebutuhan pendidikan di
daerahnya (kiri). 

Perspektif gender dalam metode Reses Partisipatif merujuk pada pandangan 
terkait isu gender karena perbedaan peran dan hubungan sosial antara 
perempuan dan laki-laki (atas). Foto : Dok. Yayasan BaKTI
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 Oleh karena mengutamakan partisipasi aktif 
peserta, ruangan dirancang sedemikian rupa  

 Selain keterlibatan aktif dari lebih banyak 
e l e m e n  m a s ya ra k at ,  Re s e s  Pa r t i s i p at i f 
mensyaratkan partisipasi peserta sebagai subyek 
dalam pertemuan. Pertemuan dipandu oleh 
seorang fasilitator yang memastikan seluruh 
peserta dapat menyampaikan aspirasinya. 
Fasilitator juga bertugas memfasilitasi diskusi 
kelompok, presentasi hasil diskusi kelompok, 
dan menyusun kesimpulan dan penajaman hasil-
hasil diskusi. Untuk memastikan proses diskusi 
berjalan lancar, fasilitator dapat dibantu oleh 
seorang asisten atau co-fasilitator.

rentan diskriminasi dan mengalami marjinalisasi 
dalam pembangunan,  seperti  kelompok 
perempuan, perempuan miskin, anak, kelompok 
disabilitas, kelompok minoritas, serta kelompok 
rentan lainnya.

Apa yang Beda Dari Reses Partisipatif?

 Penggunaan metode partisipatif mendorong 
Anggota Dewan untuk lebih banyak mendengar 
ketimbang berpidato. Waktu yang dialokasikan 
bagi Anggota Dewan untuk memaparkan hasil 
kerja maupun visi dan misinya pun dibatasi. 
Dalam metode ini, Anggota Dewan juga sangat 
dianjurkan untuk membuat laporan pekerjaan 
dan pencapaiannya secara tertulis. Laporan dalam 
bentuk tertulis tidak hanya untuk kepentingan 
peserta reses, tetapi juga dapat dipublikasikan.

 

untuk memudahkan proses diskusi. Pengaturan 
tempat duduk peserta atau layout ruangan dapat 
berbentuk huruf U shape atau lingkaran sehingga 
seluruh peserta dapat saling bertatap muka. 
Perlengkapan yang perlu disediakan antara lain 
adalah seperti kertas plano, meta plan, spidol, 
dan flipchart (tidak harus).

Manfaat Reses Partisipatif Bagi 

Lebih fokus memberi penjelasan 
kepada konstituen. Anggota Dewan 
harus membuat laporan atau catatan 
t e r t u l i s  m e n g e n a i  t u g a s  d a n 

wewenangnya termasuk sampai di mana dapat 
menjembatani dan memperjuangkan kebutuhan 
dan kepentingan konstituennya. Anggota Dewan 
juga berkesempatan memaparkan prioritas 
pembangunan pemerintah di  daerah dan 
penganggarannya pada APBD dan APB Desa. 
Selain itu Anggota Dewan harus menyampaikan 
dan menjelaskan kepada konstituennya mengenai 

 Anggota Dewan yang menerapkan Reses 
Partisipatif mendapatkan beberapa manfaat, 
sebagai berikut.

Anggota DPRD

Adanya Dokumen tertulis.  Reses 
Partisipatif juga menghasilkan dokumen 
tertulis, sehingga memudahkannya 

Lebih dekat dengan konstituen. Reses 
Partisipatif membuat interaksi Anggota 
Dewan dengan peserta reses lebih 

interaktif dan tidak ada pembatas, atau lebih 
dekat. Karena dekat dengan konstituen, Anggota 
Dewan lebih mudah berkomunikasi dengan 
konstituen yang memudahkannya dalam 
menjelaskan tugas pokok dan fungsinya. 
Konstituen yang dekat dengan wakilnya, mudah 
menyampaikan laporan-laporan di lapangan 
yang tentu sangat berguna bagi Anggota Dewan. 
Ini akan membantu kerja-kerja Anggota Dewan 
dalam pengawasan.

P e s e r t a  l e b i h  b e r a g a m .  R e s e s 
Partisipatif mengharuskan peserta yang 
lebih beragam, termasuk perempuan, 

perempuan miskin, kelompok minoritas, dan 
masyarakat marjinal lainnya. Karena partisipan 
yang beragam, maka aspirasi atau usulan pun 
menjadi lebih beragam, tidak melulu didominasi 
oleh usulan infrastruktur atau kegiatan-kegiatan 
fisik.

Belajar dari proses. Reses Partisipatif 
merupakan sarana belajar yang efektif 
b a g i  A n g g o t a  D e w a n  u n t u k 

meningkatkan kapasitas. Anggota Dewan belajar 
dari proses Reses Partisipatif, mulai menyiapkan 
laporan atau catatan kinerja, menyampaikan 
l a p o r a n  k e p a d a  k o n s t i t u e n ,  b e r s a m a 
konstituennya menyusun prioritas usulan, dan 
berdiskusi dengan konstituen. Reses Partisipatif 
mensyaratkan adanya laporan atau kinerja 
Anggota Dewan dan hasil reses dalam bentuk 
dokumen tertulis. Kedua dokumen tersebut 
m e r u pa ka n  su at u  l a n g ka h  m aj u  ka re n a 
memungkinkan Anggota Dewan menghasilkan 
dokumen-dokumen tertulis yang akan sangat 
mendukung kinerjanya.  

prioritas pembangunan dan jumlah anggarannya. 
Dengan demikian, konstituen juga mengajukan 
usulan sesuai dengan prioritas pembangunan, 
sehingga Anggota Dewan tidak memberi janji-janji 
kepada konstituen.

Konstituen mengetahui upaya yang 
d i l a k u k a n  w a k i l n y a   k a r e n a 
diinformasikan oleh Anggota Dewan 

pada saat reses dan terdapat dalam dokumen 
hasil Reses Partisipatif

Konstituen ikut mengawasi proses 
pembangunan dan menyampaikannya 
dalam Reses Partisipatif. 

Kelompok kepentingan lebih beragam 
sehingga usulan pun lebih variatif dan 
mewakili lebih banyak elemen dalam 

masyarakat termasuk perempuan, masyarakat 
miskin, anak, dan kelompok marjinal menjadi 
peserta reses.

Konstituen merasa menjadi bagian dari 
program/kegiatan pembangunan, 
terutama yang merupakan realisasi dari 

usulan atau aspirasinya. 

untuk menyampaikan kepada eksekutif setiap 
usulan atau permasalahan dari konstituen. 
Dokumen tertulis juga menjadi pegangan bagi 
Anggota Dewan ketika mengikuti Musrenbang 
(Musyawarah perencanaan pembangunan), 
sehingga dapat mensinkronisasikan dengan 
usulan masyarakat pada Musrenbang. 

Bagi Konstituen

M e n c e g a h  d o m i n a s i ,  t e r u t a m a 
dominasi kelompok elit dan laki-laki. 
Reses Partisipatif membuka akses 

kepada semua konstituen, termasuk kelompok-
kelompok yang sebelumnya terpinggirkan.  

Manfaat Reses Partisipatif

B e l a j a r  d a r i  p r o s e s  m e n g e n a i 
perencanaan pembangunan. Dengan 
mengikuti Reses Partisipatf, konstituen 

j u g a  b e r k e s e m p a t a n  b e l a j a r  u n t u k 
menyampaikan pendapat, berbicara di depan 
umum, menghargai dan menerima pendapat 
pihak lain.

INFORMASI LEBIH LANJUT
Informasi lebih jauh tentang Reses Partisipatif, silakan menghubungi 
email: info@bakti.or.id

  No.   Mei - Juni 2018148   No.   Mei - Juni 2018148

Bapak Chaidir Syam serius menyimak pemaparan aspirasi 
dari salah satu anggota konstituennya. Penggunaan 
metode partisipatif mendorong anggota dewan untuk 
lebih banyak mendengar ketimbang berpidato. 
Foto : Dok. Yayasan BaKTI
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rang yang sudah terinfeksi HIV 
h a r u s  m e n g k o n s u m s i  o b a t 
sepanjang hidupnya, tidak berbeda 
dengan penderita diabetes dan 

hipertensi. Lantas apa yang membuat HIV/AIDS 
begitu mengkhawatirkan?

HIV/AIDS di Kota Kupang
 Human Immunodeficiency Virus  (HIV) 
adalah virus yang menyerang sistem kekebalan 
tubuh. Tanpa sistem kekebalan tubuh yang kuat, 
tubuh mengalami kesulitan melawan penyakit. 
Virus dan infeksi yang ditimbulkan disebut HIV. 
Namun, terinfeksi HIV tidak berarti seseorang 
m e n d e r i t a  m e n d e r i t a  A I D S .  A c q u i re d 
Immunodeficiency Deficiency Syndrome (AIDS) 
adalah sindrom atau kumpulan dari beberapa 
ciri-ciri klinis atau tanda-tanda yang disebabkan 
oleh HIV, penyakit ini mengubah sistem 
kekebalan tubuh sehingga membuat orang lebih 
rentan terhadap infeksi dan penyakit.
 Jumlah kasus HIV/AIDS yang tercatat di Kota 
Kupang terus meningkat sejak tahun 2008 
berjumlah 32 kasus hingga tahun 2017 berjumlah 
253 kasus. Sementara mulai tahun 2013, kasus 
baru meningkat secara signifikan yaitu 46 
sampai 89 kasus baru per tahun. 91 persen 
penularan HIV adalah dari hubungan seks 
dengan lawan jenis (heteroseksual).
 Berdasarkan usia, HIV/AIDS paling banyak 
ditemukan pada rentang usia 25-49 tahun yaitu 

 I n fe k s i  H I V/A I DS  t i d a k  m e m a n d a n g 
pekerjaan. Ibu rumah tangga menduduki 
peringkat kedua yaitu 13 persen, setelah pekerja 
swasta yaitu 20 persen. Kemudian, Wanita 
Penjaja Seks Langsung (WPSL) sebanyak 10 
persen yang terinfeksi  HIV.  Sedangkan 
Mahasiswa dan Petani masing-masing 6 persen, 
Pelaut dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masing-
masing sebanyak 4 persen. Supir, Ojek, Buruh 
dan TNI/POLRI masing-masing menyumbang 5 
persen kasus HIV/AIDS di Kota Kupang, 
sedangkan Pelaut sebanyak 4 persen.

965 kasus; usia 20-24 tahun sebanyak 178 kasus; 
69 kasus untuk usia 50 tahun keatas; usia 15-19 
tahun sebanyak 22 kasus. Selain pada usia 
produktif, HIV/AIDS juga banyak ditemukan 
pada bayi berusia kurang dari 4 tahun yaitu 31 
kasus; sedangkan untuk anak berusia 5-9 tahun 
ditemukan 3 kasus.

 HIV/AIDS tidak hanya sekedar angka, tetapi 
juga suatu permasalahan sosial yang tidak dapat 
ditangani sendiri. Parisipasi masyarakat sangat 
d i b u t u h k a n  u n t u k  m e n c e g a h  d a n 

 Stigma dan diskriminasi terhadap Orang 
dengan HIV/AIDS (ODHA) hingga tahun ini 
masih terus terjadi. ODHA dianggap aib, hina, 
tidak bermoral, bahkan tidak jarang diusir, 
keluarga tidak mau menerima kondisi saudara, 
anak atau cucu mereka yang terinfeksi HIV. 
Tidak jarang juga, keluarga tidak mau mengurus 
jenazah anggota keluarga yang meninggal 
karena AIDS.

menanggulangi berbagai permasalahan sosial, 
psikologis maupun ekonomi yang timbul dari 
infeksi HIV. Partisipasi masyarakat yang 
dibutuhkan, tidak hanya sebagai suatu proses 
implementasi program semata melainkan 
sebagai intervensi terhadap masalah, yang 
k e m u d i a n  b e r d a m p a k  p a d a  o u t c o m e 
(menurunkan kasus HIV/AIDS dan mengurangi 
dampak negatif  yang ditimbulkannya).

 Perilaku mengenakan stigma kepada ODHA 
ini memiliki efek kesehatan, sosial dan psikologis 

Takut Jarum 
atau 

Takut Hasil?

O

“Partisipasi Masyarakat dalam 
Pencegahan dan Penanggulangan 

HIV/AIDS di Kota Kupang”

Apa kelebihan HIV/AIDS sehingga kita harus 
bersikap waspada?

Bawa dia untuk didoakan, karena dia 
diganggu roh jahat.

Jangan dekat-dekat dia, nanti kamu 
ketularan penyakit.

Kamu sudah berbuat macam-macam 
dimana sehingga pulang sakit seperti ini?

Jang deka-deka dia, itu penyakit nanti kena 
lu juga.

HIV/AIDS itu lebe di apa sehingga katong 
harus terlalu gamatar?

Lu su pi bikin aneh-aneh dimana ko pulang 
bawa penyakit begini?

Bawa dia pi tukang doa, itu roh jahat su 
ganggu dia.

  No.   Mei - Juni 2018148   No.   Mei - Juni 2018148

Anggota WPA Kelurahan Manulai II melakukan 
pendataan warga yang sudah mengikuti mobile VCT 

di Posyandu. Foto : Inriyani Takesan

Oleh INRIYANI TAKESAN



10BaKTINews9 BaKTINews

rang yang sudah terinfeksi HIV 
h a r u s  m e n g k o n s u m s i  o b a t 
sepanjang hidupnya, tidak berbeda 
dengan penderita diabetes dan 

hipertensi. Lantas apa yang membuat HIV/AIDS 
begitu mengkhawatirkan?

HIV/AIDS di Kota Kupang
 Human Immunodeficiency Virus  (HIV) 
adalah virus yang menyerang sistem kekebalan 
tubuh. Tanpa sistem kekebalan tubuh yang kuat, 
tubuh mengalami kesulitan melawan penyakit. 
Virus dan infeksi yang ditimbulkan disebut HIV. 
Namun, terinfeksi HIV tidak berarti seseorang 
m e n d e r i t a  m e n d e r i t a  A I D S .  A c q u i re d 
Immunodeficiency Deficiency Syndrome (AIDS) 
adalah sindrom atau kumpulan dari beberapa 
ciri-ciri klinis atau tanda-tanda yang disebabkan 
oleh HIV, penyakit ini mengubah sistem 
kekebalan tubuh sehingga membuat orang lebih 
rentan terhadap infeksi dan penyakit.
 Jumlah kasus HIV/AIDS yang tercatat di Kota 
Kupang terus meningkat sejak tahun 2008 
berjumlah 32 kasus hingga tahun 2017 berjumlah 
253 kasus. Sementara mulai tahun 2013, kasus 
baru meningkat secara signifikan yaitu 46 
sampai 89 kasus baru per tahun. 91 persen 
penularan HIV adalah dari hubungan seks 
dengan lawan jenis (heteroseksual).
 Berdasarkan usia, HIV/AIDS paling banyak 
ditemukan pada rentang usia 25-49 tahun yaitu 

 I n fe k s i  H I V/A I DS  t i d a k  m e m a n d a n g 
pekerjaan. Ibu rumah tangga menduduki 
peringkat kedua yaitu 13 persen, setelah pekerja 
swasta yaitu 20 persen. Kemudian, Wanita 
Penjaja Seks Langsung (WPSL) sebanyak 10 
persen yang terinfeksi  HIV.  Sedangkan 
Mahasiswa dan Petani masing-masing 6 persen, 
Pelaut dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masing-
masing sebanyak 4 persen. Supir, Ojek, Buruh 
dan TNI/POLRI masing-masing menyumbang 5 
persen kasus HIV/AIDS di Kota Kupang, 
sedangkan Pelaut sebanyak 4 persen.

965 kasus; usia 20-24 tahun sebanyak 178 kasus; 
69 kasus untuk usia 50 tahun keatas; usia 15-19 
tahun sebanyak 22 kasus. Selain pada usia 
produktif, HIV/AIDS juga banyak ditemukan 
pada bayi berusia kurang dari 4 tahun yaitu 31 
kasus; sedangkan untuk anak berusia 5-9 tahun 
ditemukan 3 kasus.

 HIV/AIDS tidak hanya sekedar angka, tetapi 
juga suatu permasalahan sosial yang tidak dapat 
ditangani sendiri. Parisipasi masyarakat sangat 
d i b u t u h k a n  u n t u k  m e n c e g a h  d a n 

 Stigma dan diskriminasi terhadap Orang 
dengan HIV/AIDS (ODHA) hingga tahun ini 
masih terus terjadi. ODHA dianggap aib, hina, 
tidak bermoral, bahkan tidak jarang diusir, 
keluarga tidak mau menerima kondisi saudara, 
anak atau cucu mereka yang terinfeksi HIV. 
Tidak jarang juga, keluarga tidak mau mengurus 
jenazah anggota keluarga yang meninggal 
karena AIDS.

menanggulangi berbagai permasalahan sosial, 
psikologis maupun ekonomi yang timbul dari 
infeksi HIV. Partisipasi masyarakat yang 
dibutuhkan, tidak hanya sebagai suatu proses 
implementasi program semata melainkan 
sebagai intervensi terhadap masalah, yang 
k e m u d i a n  b e r d a m p a k  p a d a  o u t c o m e 
(menurunkan kasus HIV/AIDS dan mengurangi 
dampak negatif  yang ditimbulkannya).

 Perilaku mengenakan stigma kepada ODHA 
ini memiliki efek kesehatan, sosial dan psikologis 

Takut Jarum 
atau 

Takut Hasil?

O

“Partisipasi Masyarakat dalam 
Pencegahan dan Penanggulangan 

HIV/AIDS di Kota Kupang”

Apa kelebihan HIV/AIDS sehingga kita harus 
bersikap waspada?

Bawa dia untuk didoakan, karena dia 
diganggu roh jahat.

Jangan dekat-dekat dia, nanti kamu 
ketularan penyakit.

Kamu sudah berbuat macam-macam 
dimana sehingga pulang sakit seperti ini?

Jang deka-deka dia, itu penyakit nanti kena 
lu juga.

HIV/AIDS itu lebe di apa sehingga katong 
harus terlalu gamatar?

Lu su pi bikin aneh-aneh dimana ko pulang 
bawa penyakit begini?

Bawa dia pi tukang doa, itu roh jahat su 
ganggu dia.

  No.   Mei - Juni 2018148   No.   Mei - Juni 2018148

Anggota WPA Kelurahan Manulai II melakukan 
pendataan warga yang sudah mengikuti mobile VCT 

di Posyandu. Foto : Inriyani Takesan

Oleh INRIYANI TAKESAN



11 12BaKTINews BaKTINews

yang serius pada ODHA khususnya dan 
masyarakat pada umumnya. Hal ini dapat 
dikatakan kematian secara sosial yang kemudian 
dapat mencegah ODHA maupun orang lain 
melakukan tes untuk mengetahui status mereka, 
ketakutan terhadap jarum suntik maupun hasil 
tes yang kemungkinan positif HIV. Dengan 
demikian, apabila tidak terdeteksi secara dini, 
virus yang menyerang kekebalan tubuh ini akan 
terus menyebar.  

Warga Peduli AIDS 
 Pada tahun 2013, terbentuk Warga Peduli 
AIDS (WPA) di sepuluh kelurahan di Kota 
Kupang. Sementara saat ini, Kota Kupang sudah 
memiliki WPA di seluruh kelurahan yang 
berjumlah 51 kelurahan. Sepuluh WPA pertama 
dibentuk dengan dukungan dana dari Global 
Fund, sedangkan WPA yang muncul tahun 
berikutnya didanai dari APBD.
 Warga Peduli  AIDS adalah kelompok 
masyarakat yang terdiri dari berbagai komponen 
dalam suatu lingkungan masyarakat, baik di 
tingkat Desa, Kelurahan, Rukun Warga (RW), 
Dusun, Blok, dan tingkatan yang sejenis yang ada 
di suatu lingkungan tempat tinggal. Warga Peduli 
AIDS merupakan wujud partisipasi masyarakat. 

 Dua tahun yang lalu, saya turut bergabung 
dengan Tim dari Komisi Penanggulangan AIDS 
(KPA) Kota Kupang yang berkunjung ke 
kelurahan. Tim terbagi menjadi tiga kelompok. 
Masing-masing kelompok menaungi 17 WPA di 
kelurahan.  Satu kelompok WPA di  satu 
kelurahan terdiri dari  sepuluh hingga sebelas 
orang dengan pembagian tugasnya sesuai Surat 
Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh kelurahan 
setempat.
 Pada saat itu, ketiga tim secara terpisah 
melakukan pendampingan dalam kegiatan 
sosialisasi dan Mobile VCT yang WPA di sembilan 
kelurahan yakni Alak, Namosain, Naioni, 
Fatufeto, Kayu Putih, Manulai dua, Naikoten dua, 
Fatukoa, dan Bakunase. Tidak semua warga turut 

Harapan pembentukan WPA ini adalah warga 
m e n ja d i  b e rd aya  u nt u k  m e n ce ga h  d a n 
memecahkan masalah berkaitan dengan 
HIV/AIDS di lingkungan mereka, karena 
komposisi WPA yang adalah warga setempat, 
lebih memahami budaya dan kondisi geografis 
lingkungan tempat mereka tinggal.  

 Sosialiasasi yang diadakan adalah upaya 
untuk memberi kesadaran bagi warga tentang 
bahaya HIV/AIDS jika dibiarkan serta bagaimana 
cara pencegahannya. Sejauh ini, WPA di Kota 
Kupang sudah melakukan sosialisasi di berbagai 
kelompok masyarakat, diantaranya pitrad, kos-
kosan, dasa wisma, pemuda gereja, karang 
taruna, posyandu, Rukun Warga (RW), sekolah, 
dan Kelompok Umat Basis (KUB).

ambil bagian dalam kegiatan sosialisasi tersebut, 
dan tidak semua warga yang hadir pada 
sosialisasi juga mau turut ambil bagian dalam 
Mobile VCT dengan alasan yang paling menonjol 
yaitu takut jarum suntik. Hal ini ironis mengingat 
untuk saat ini, HIV hanya bisa dideteksi melalui 
tes darah. 
 Selain kegiatan-kegiatan tersebut di atas, 
kelompok WPA juga melakukan pendataan 
lokasi yang berisiko (hotspot), termasuk kos-
kosan. Selain itu, mulai tahun 2017 ini, ada 
juga pendampingan terhadap orang terinfeksi 
HIV di wilayah WPA. Jumlah warga Kota 
Kupang yang mengikuti sosialisasi hingga 
tahun 2016 sebanyak 12.413 jiwa, sedangkan 
warga yang mengikuti mobile VCT sebanyak 
7.558 jiwa, termasuk 60 ibu hamil (data KPA 
Kota Kupang).   

 Peran utama Warga Peduli AIDS untuk 
mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS adalah 
memberi pemahaman kepada masyarakat 
khususnya keluarga untuk menyadari bahwa 
HIV/AIDS merupakan isu penting yang harus 
dihadapi bersama. WPA juga bisa dipercaya 
menjadi pendamping ODHA, memberikan 
teladan sehingga ODHA tidak lagi menyendiri 
atau dikucilkan.  
 Disamping keberhasilan memberdayakan 
m a s ya ra k at  h i n g ga  s e ja u h  i n i ,  d e n ga n 
membentuk WPA, dari pihak pemerintah 
melalui KPA Kota Kupang, masyarakat juga perlu 
benar-benar menyadari pentingnya kegiatan 
WPA sehingga kegiatan tetap dapat berlangsung 
t a n p a  m e n u n g g u  d u k u n ga n  d a n a  d a r i 
pemerintah.  

 Mobile VCT adalah konseling dan tes HIV 
sukarela yang dilakukan di luar tempat layanan 
klinik Voluntary Counselling and Testing (VCT). 
B e b e r a p a  W PA  b a h k a n  s u d a h  b e r a n i 
menawarkan mobile VCT secara door to door, 
dari rumah ke rumah, dan toko ke toko di Kota 
Kupang.

  No.   Mei - Juni 2018148   No.   Mei - Juni 2018148

Anggota WPA Kelurahan Manulai II melakukan 
pendataan warga yang sudah mengikuti mobile VCT 

di Posyandu (Kiri) Sosialisasi HIVAIDS 
di Kelurahan Fatufeto (Kanan) Foto : Inriyani Takesan
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ntuk meningkatkan pemahaman 
dan kemampuan menjalankan 
tugas pokok dan fungsi kepala 
kampung, aparatur kampung dan 

b a d a n  m u s y a w a r a h  k a m p u n g  d a l a m 
pemerintahan sesuai dengan kewenangannya, 
m a k a  P r o g r a m  K O M PA K  L A N D A S A N 
bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten 
Lanny Jaya mengadakan pelatihan peningkatan 
kapasitas aparatur pemerintahan kampung 
untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya 
s e c a r a  b a i k  d a l a m  p e n y e l e n g g a r a a n 
pemerintahan kampung.

 Pelatihan TUPOKSI di Kabupaten Lanny Jaya 
ini adalah satu dari rangkaian pelatihan yang 
sama dilakukan di tujuh kabupaten atau 149 
kampung lainnya dari total 205 kampung 
intervensi Program KOMPAK LANDASAN di 
Provinsi Papua dan Papua Barat.  Hingga saat ini 
jumlah aparat kampung termasuk kepala 
kampung dan Badan Musyawarah Kampung 
yang telah menerima manfaat dari pelatihan ini 
sejumlah 634 orang (terdiri dari 531 laki-laki dan 
103 perempuan).   

     Kegiatan ini berlangsung selama tiga 
hari dari 5-7 Maret 2018 bertempat di 
Ruang Pertemuan Kantor Bupati Lanny 
Jaya. Pelatihan dibuka oleh Sekretaris 
Daerah Kabupaten Lanny Jaya, Christian 
Sohilait, ST, M.Si dan dikuti 60 peserta 
(55 Laki-laki dan 5 perempuan) yang 
berasal dari 15 kampung di dua distrik 
yaitu Distrik Jiginua dan Malagai 
Kabupaten Lanny Jaya.  
     Pada hari yang sama bertempat di 
Ruang Rapat Sekretaris Daerah Lanny 
Jaya   j u ga  b e r l a n g s u n g  ke g i at a n 
pendampingan Sistem Administrasi dan 
Informasi Kampung (SAIK) yang diikuti 
oleh 17 kader kampung (terdiri dari 15 
l a k i - l a k i  d a n  3  p e r e m p u a n ) .  

Pendampingan ini untuk memastikan semua 
kampung di dua distrik dampingan LANDASAN 
telah menyelesaikan proses input data SAIK.

Oleh N. J. TANGKEPAYUNG

 Pada penutupan pelatihan hadir Wakil Bupati 
Lanny Jaya, Yemis Kogoya, S.IP dan Ketua DPRD 
Lanny Jaya, Terius Yigibalom bersama Sekretaris 
Daerah Kabupaten Lanny Jaya. Wakil Bupati  
dalam sambutan penutupan kegiatan ini 
menyampaikan terima kasih atas terselenggara-
nya pelatihan bagi aparatur kampung dan 
pendampingan bagi kader kampung di Lanny 
Jaya. Setelah kagum  menyaksikan demonstrasi 
pembuatan surat administrasi kampung dan 
pengelolaan data pada SAIK oleh kader 
ka m p u n g ,  p ut ra  d ae ra h  d a r i  K a m p u n g , 
Unagunggu, Manison Kiwo; wakil bupati 
berharap agar aplikasi SAIK dapat diterapkan di 
kampung lainnya di luar dampingan Program 
LANDASAN.

 Kegiatan pelatihan peningkatan kualitas 
aparatur kampung dan penerapan Sistem 
Administrasi Informasi Kampung ini didukung 
oleh Pemerintah Australia melalui kerjasama 
bilateral  dengan Pemerintah Indonesia.  
Program kerjasama ini memberikan dukungan 
untuk peningkatan kualitas layanan dasar 
termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan 
dasar, tata kelola pemerintah kampung dan 
catatan sipil.  Kerjasama ini di Provinsi Papua 
dan Papua barat  diimplementasikan melalui 
P r o g r a m  KO M PA K- L A N DA S A N  Fa s e  2 
bekerjasama dengan Yayasan BaKTI. 

Pelatihan 
Aparatur dan 

Kader dari 
15 Kampung

 di Lanny Jaya

U
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elapan Puskesmas dari Kabupaten 
Fakfak, Manokwari Selatan dan 
Kabupaten Sorong di Provinsi 
Papua Barat  selama 10 hari, 28 

Februari – 08 Maret 2018 mengikuti pelatihan 
manajemen puskesmas bertempat di Hotel 
Swissbel Manokwari. 
 Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 
bekerjasama dengan Program KOMPAK 
LANDASAN mengadakan pelatihan ini dengan 
tujuan agar kepala puskesmas dan petugas 
puskesmas memiliki pengetahuan tentang tata 
kelola manajemen dan pelayanan kesehatan 
dengan pendekatan keluarga dan mampu 
mendorong pemberdayaan masyarakat serta 
pengelolaan data di puskesmas tempatnya 
bertugas.
 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua 
Barat yang di wakili oleh dr. Victor Eka Putra 
(Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas 

Kesehatan Papua Barat) membuka pelatihan ini dan dalam 
sambutannya mengajak semua peserta pelatihan agar mengikuti 
setiap materi yang diajarkan dengan baik agar mendapatkan 
pengetahuan dan mampu menerapkannya sekembali ketempat 
tugas masing-masing. Sebanyak 17 orang peserta yang terdiri dari 
sembilan orang adalah perempuan dan 8 orang laki-laki yang berasal 
dari tujuh distrik.

 Selain materi manajemen Puskesmas yang 
diberikan di dalam kelas, pelatihan ini juga 
mengajak peserta mengunjungi dua Puskesmas 
yaitu Puskesmas Warmare dan Puskesmas SP IV 
Prafi di Manokwari.  Kunjungan lapangan ini 
bertujuan agar peserta dapat mengidentifikasi 
d a n  m e m a h a m i  baga i m a n a  m a n aj e m e n 
puskesmas dapat dilaksanakan dengan efektif 
dan efisien di puskesmas masing-masing.  
Dengan memahami manajemen Puskesmas, 
maka Puskesmas dapat menuju akreditasi 
dengan lebih baik dan bukan sekedar akreditasi 
untuk kelengkapan dokumen saja tetapi 
berdampak pada peningkatan pelayanan 
kesehatan.

 Pelatihan ini didukung oleh Pemerintah 
Australia melalui kerjasama bilateral dengan 
Pemerintah Indonesia untuk peningkatan 
kualitas layanan dasar termasuk pelayanan 
kesehatan, pendidikan dasar, HIV&AIDS serta 
tata kelola pemerintah kampung dan catatan 
sipil.  Kerjasama ini di Provinsi Papua dan Papua 
barat  diimplementasikan melalui Program 
KOMPAK-LANDASAN Fase 2 bekerjasama 
dengan Yayasan BaKTI.

Oleh N. J. TANGKEPAYUNG

Manajemen 
Puskesmas 

untuk 
Pelayanan 
Kesehatan 

Garis Depan

D

  No.   Mei - Juni 2018148   No.   Mei - Juni 2018148

INFORMASI LEBIH LANJUT
Informasi lebih lanjut tentang Program LANDASAN Fase 2, silakan 
menghubungi email: info@bakti.or.id
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INFORMASI LEBIH LANJUT
Informasi lebih lanjut tentang Program LANDASAN Fase 2, silakan 
menghubungi email: info@bakti.or.id

Foto-foto: NJ. Tangkepayung/Yayasan BaKTI

Foto: NJ. Tangkepayung/Yayasan BaKTI
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 Hal inilah yang coba dihindari oleh Sekretariat Bersama (Sekber) Program 
BANGGA Papua. BANGGA Papua adalah program bantuan sosial kepada Orang Asli 
Papua (OAP) yang memiliki anak usia dibawah empat tahun. Tujuan utama dari 
bantuan sosial tersebut adalah perbaikan gizi dan kesehatan anak penerima manfaat 
tersebut. Karenanya, sosialisasi program terutama tentang perbaikan gizi, menjadi 
sangat penting. 

ebuah program mustahil bisa berjalan dengan sempurna tanpa sosialisasi 
yang memadai. Penerima manfaat yang menjadi tujuan utama program bisa 
jadi tidak akan mengerti tentang program tersebut. Akibatnya tujuan utama 
dari program tidak akan tercapai.

 Program BANGGA Papua mempercayakan 
perancangan strategi dan alat komunikasi untuk 
program ini pada Yayasan BaKTI. Dengan 
pengalaman panjang sebagai bursa pengetahuan 
di kawasan Indonesia Timur, BaKTI dinilai mampu 
menyusun strategi, mendesain dan menciptakan 
alat-alat komunikasi yang dibutuhkan untuk 
sosialisasi program BANGGA Papua.

 Sosialisasi yang efektif tentu membutuhkan 
alat komunikasi yang tepat untuk menyampaikan 
pesan. Alat tersebut bisa berupa alat peraga, 
poster, brosur, lembar balik atau film. Pokoknya 
alat apa saja yang bisa menyampaikan pesan-
p e s a n  p e n t i n g  a ga r  p e n e r i m a  m a n fa at 
memahami tujuan program dengan baik.

 Bekerja sejak Januari 2018, BaKTI memulai 
dengan assessment awal yang dilakukan di kota 
Jayapura dan tiga ibukota kabupaten sasaran, 
yaitu: Enarotali (ibukota Kabupaten Paniai), 
Agats (ibukota Kabupaten Asmat) dan Tiom 
( ibukota Kabupaten Lanny Jaya) .  Ketiga 
kabupaten tersebut adalah pilot project program 
BANGGA Papua. 
 Hasil dari assessment tersebut kemudian 
dijadikan dasar untuk menyusun strategi dan alat 
komunikasi yang akan digunakan, dan desain 
seperti apa yang akan dipakai. Setidaknya ada 
empat  jenis  alat  komunikasi  yang akan 
digunakan dengan sasaran para penerima 
manfaat, yaitu poster, brosur, lembar balik dan 
film animasi. Sedangkan untuk para anggota 
Sekber yang melakukan sosialisasi, dipersiapkan 

 Alat komunikasi untuk sosialisasi BANGGA 
Papua dibuat dalam dua tema besar, yaitu: 
pengenalan Program BANGGA Papua dan 
pengetahuan tentang gizi dan kesehatan anak. 

 Poster rencananya akan ditempatkan di titik-
titik strategis yang dapat diakses oleh banyak 
orang, seperti di gereja-gereja, Posyandu, 
Puskesmas, Kantor Kampung dan tempat 
berkumpulnya masyarakat seperti lapangan 
volley di Paniai.   S e m e n t a r a  b r o s u r  a k a n 
disebar kepada calon penerima manfaat untuk 
membantu mereka mengingat informasi penting 
seputar program. Lembar balik yang desainnya 
menggunakan karakter kartun akan digunakan 
oleh anggota Sekber dan pelaku sosialisasi 
lainnya, ketika melakukan sosialisasi ke 
penerima manfaat. Terakhir, film animasi, 
rencananya akan diputar berulang-ulang di 
beberapa tempat strategis seperti di ruang tunggu 
rumah sakit.

sebuah panduan berisi tanya-jawab seputar 
program BANGGA Papua.

Desain Spesifik

Menciptakan 
Materi Komunikasi 

yang Efektif, 
Meningkatkan 

Kapasitas Sekber

S
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BANGGA PAPUA:

Para fasilitator dari Sekretariat Bersama (Sekber) 
BANGGA Papua yang telah mengikuti pelatihan, 
melakukan praktik lapangan menggunakan materi 
komunikasi, langsung didepan masyarakat kampung 
di Tiom, Kabupaten Lanny Jaya (kiri) 
Foto : Syaifullah/Yayasan BaKTI
Kegiatan yang sama di Agats, Kabupaten Asmat (atas)
Foto : Dhila Mansyur/Yayasan BaKTI
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Pengenalan program mencakup penjelasan 
tentang tujuan program, bentuk program, proses 
pendaftaran, proses pencairan dan penanganan 
keluhan.
 Sementara untuk pengetahuan tentang gizi 
dan kesehatan anak mencakup penjelasan 
tentang pentingnya memperbaiki gizi anak 
dibawah usia empat tahun, apa itu makanan 
b e rg i z i ,  d i  m a n a  m e n d a p at k a n nya  d a n 
bagaimana menyediakannya.
 Khusus untuk edukasi tentang gizi, alat 
komunikasi yang dibuat berusaha menekankan 
penggunaan beragam pangan lokal yang tersedia 
di sekitar penerima manfaat seperti petatas, ubi 
atau ikan dan udang. Hal ini untuk menepis 
anggapan kalau makanan bergizi  adalah 
makanan yang mahal dan harus dibeli atau 
datang dari luar Papua.
 Latar belakang sosio kultural Papua yang unik 
membuat desain alat komunikasi pun harus 
dibuat spesifik, tentu dengan mempertimbang-
kan keunikan budaya dan kebiasaan orang Papua. 
Contohnya, dalam proses pembuatan video 
animasi. Karakter yang dimunculkan adalah 
karakter orang Papua dengan pakaian sehari-
hari, bukan mereka yang berpakaian formal 
seperti kemeja. Latar belakang adegan pun dipilih 
yang netral yaitu halaman gereja. Alasannya, jika 
memilih latar pegunungan misalnya, maka warga 
pesisir  yang jadi  target  sosialisasi  akan 

 Karenanya, pemilihan latar yang netral 
seperti gedung gereja adalah pilihan terbaik. 
Apalagi, orang Papua dikenal sangat dekat 
dengan pemuka agama seperti pendeta atau 
pastor. Pertimbangan detail seperti inilah yang 
menjadi kunci penting dalam desain dan 
pembuatan alat komunikasi program BANGGA 
Papua. Penentuan spesifik seperti ini dihasilkan 
dari assessment lapangan yang sudah digelar tim 
BaKTI di bulan Januari 2018.

 Setelah alat komunikasi selesai dirancang dan 
diproduksi, tahap berikutnya adalah pelatihan 
komunikasi.  Para anggota Sekber di tiga 
kabupaten harus  di lat ih  dulu agar  bisa 
melakukan sosial isasi  dengan baik  dan 
menggunakan alat komunikasi secara efektif. 

Pelatihan Tim Sekber

 P r o g r a m  B A N G G A  P a p u a  m e m a n g 
menempatkan anggota Sekber kabupaten 
sebagai ujung tombak, baik untuk sosialisasi 
maupun untuk teknis pelaksanaan. Untuk 

menganggap pesan itu bukan untuk mereka. 
Begitu juga sebaliknya, bila menggunakan latar 
pesisir maka masyarakat di gunung akan 
menganggap pesan itu bukan untuk mereka. 

 Pelatihan anggota Sekber rencananya akan 
digelar mulai 3 April  2018 di Agats, ibukota 
Kabupaten Asmat. Pelatihan akan digelar selama 
empat hari karena sekaligus dirangkaikan 
dengan satu hari pelatihan monitoring dan 
e va l u a s i  d a r i  t i m  M A H KO TA .  Pe l at i h a n 
komunikasi terdiri dari  dua hari pelatihan di 
kelas dan satu hari praktik di lapangan. Praktik di 
lapangan bertujuan untuk melihat langsung 
b a ga i m a n a  t i m  S e k b e r  m e m p ra k t i k k a n 
keterampilan komunikasi persuasif yang telah 
diajarkan dan kemampuan mereka dalam 
menggunakan alat komunikasi.

 Pelatihan komunikasi  difokuskan pada 
peningkatan kemampuan anggota sekber memiliki 
dalam melakukan komunikasi persuasif, yaitu 
komunikasi yang membawa dampak/pengaruh, 
dan tidak sekedar melakukan penyuluhan.  
Kemampuan ini penting, agar calon penerima 
manfaat dapat melihat manfaat program bagi 
mereka dan akhirnya tertarik untuk mendaftar.

 Selain anggota Sekber yang memang bertugas 
untuk melakukan sosialisasi, peserta pelatihan 
juga diharapkan berasal dari berbagai latar 

sosialisasi, anggota Sekber diharapkan mampu 
menjelaskan dengan baik tentang tujuan 
program BANGGA Papua, terutama bagaimana 
memanfaatkan dana dari BANGGA Papua untuk 
menjaga dan memperbaiki gizi anak usia di 
bawah empat tahun.

INFORMASI LEBIH LANJUT
Informasi lebih jauh tentang Program BANGGA Papua, silakan 
menghubungi email: info@bakti.or.id

  No.   Mei - Juni 2018148   No.   Mei - Juni 2018148

Praktik lapangan didepan masyarakat kampung 
di Kabupaten Paniai.
Foto : Syaifullah/Yayasan BaKTI

Pelibatan Multi-Pihak

belakang,  juga diharapkan dari pihak-pihak lain 
yang berpotensi menjadi fasilitator program 
seperti gereja, tenaga kesehatan, tokoh adat, 
tokoh perempuan, dinas-dinas terkait, LSM lokal 
dan lain-lain. Pihak-pihak ini diharapkan bisa 
membantu Sekber dalam melakukan sosialisasi 
program BANGGA Papua.

 Selain tenaga kesehatan dan pemuka agama 
yang juga diharapkan bisa menjadi peserta 
pelatihan adalah dari kalangan pemerintahan di 
luar Sekber atau dinas-dinas terkait yang ada di 
kabupaten.  Diharapkan, ada peserta dari Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), 
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, 
D i n a s  Kes e h at a n ,  D i n a s  Pe m b e rd aya a n 
Masyarakat,  RSUD dan lain-lain.  Proses 
pendataan dan verifikasi data peserta BANGGA 
Papua tentunya melibatkan Dukcapil dan 
karenanya penting juga untuk mengajak mereka 
ikut dalam pelatihan ini.

 Dalam proses menjalankan program ini, 
memang berat bila hanya bertumpu sepenuhnya 
pada anggota Sekber kabupaten. Karenanya, 
peran dan sinergi dari banyak pihak dianggap 
begitu penting, terutama dari tenaga kesehatan 
dan pemuka agama. Tenaga kesehatan berperan 
penting untuk memberi penyadaran perihal gizi, 
terutama gizi anak usia di bawah empat tahun. 
Sedang pemuka agama berperan penting karena 
mereka adalah pihak yang paling didengar oleh 
sebagian besar masyarakat Papua. Karena itu, 
penting untuk mengajak kedua pihak itu agar ikut 
mendukung program BANGGA Papua.

Kegiatan Pelatihan Komunikasi bagi anggota Sekber
BANGGA Papua di tiga Kabupaten, di Paniai, Lanny Jaya
dan Asmat. Foto : Syaifullah/Yayasan BaKTI
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u s u n  M a k m u r  D e s a  B o n t o 
Manurung Kecamatan Tompo Bulu 
Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, 
adalah satu dari lima dusun yang 

ada di desa ini, yaitu Dusun Bahagia, Dusun 
Sejahtera, Dusun Baru, Dusun Tanete dan Dusun 
Makmur sendiri. Di Dusun Makmur terdapat 

 Kurang lebih 2 jam perjalanan dari Kota 
Makassar menuju Dusun Makmur Kampung 
Pattiro. Bagi yang sudah mengenal lokasi waktu 
yang dibutuhkan akan relatif singkat, namun bagi 
pengunjung baru waktu dua jam tidak akan 
cukup untuk menempuh jalan terjal dan 
berkelok-kelok.  Terlebih saat memasuki 
Kacamatan Tompo Bulu konsentrasi membawa 
kendaraan harus ditingkatkan, sebab jalanan di 
kecamatan ini masih dalam tahap betonisasi, ada 

Dusun di Kaki Gunung

e m pat  ka m p u n g  ya n g  te r p i sa h ka n  o l e h 
hamparan sawah dan pegunungan yaitu 
Kampung Bonto Marrang, Kampung Bulungan, 
Kampung Bonto Tinggi dan Kampung Pattiro. 
Kampung Pattiro sebagai pusat dusun. Dusun 
Makmur di kepalai oleh Pak Anwar yang 
sekaligus bertindak sebagai Kepala Kampung 
Pattiro.

D

yang sudah rusak parah, ada yang masih kategori 
layak dan ada pula yang baru selesai dibangun.
 Desa Bonto Manurung adalah salah satu desa 
yang terletak di Kecamatan Tompo Bulu 
Kabupaten Maros. Desa ini terdiri dari lima dusun 
yaitu Dusun Makmur, Dusun Bahagia, Dusun 
Baru, Dusun Sejahtera dan Dusun Tanete Bulu. 
Pembangunan infrastruktur,  sarana dan 
prasarana desa masih dalam tahap progress. 
Berdasarkan keterangan dari Pak Aris, Kepala 
D esa  B o nto  M a nu r u n g  u nt u k  t a hu n  i n i 
pembangunan lebih di titik beratkan pada 
pembangunan fisik seperti puskesmas, pasar, 
kantor desa dan jalanan tentunya. Mengusung 
tema pembangunan ekowisata, pak desa 
merancang tata letak bangunan dengan 
mempertimbangkan view yang indah yang dapat 
dinikmati oleh pengunjung nantinya, sehingga 
kantor desa, pasar, puskesmas tidak hanya 
berfungsi sebagai tempat aktivitas masyarakat, 

 Memasuki Dusun Makmur 
K a m p u n g  Pat t i ro  t a nt a n ga n 
sebenarnya baru saja dimulai.  
Hamparan sungai dengan aliran 
yang deras mampu membuat nyali 
menciut, terlebih lagi jika musim 
penghujan tiba debit air akan 
bertambah seiring derasnya aliran 
sungai. Jika situasinya seperti ini, 
tidak ada lagi warga yang berani 
menyeberang. Sebenarnya ada 
jembatan yang telah dibangun 
namun lokasinya teramat jauh dari 

Dusun Makmur sehingga masyarakat lebih 
memilih untuk menyeberang sungai meskipun 
dengan berbasah-basah. Kondisi ini akan 
semakin parah jika memasuki musim penghujan. 
Aliran sungai akan semakin deras seiring 
meningkatnya debit air, jika sudah begini 
biasanya warga yang hendak melintas akan 
dibantu oleh Daeng Nyalla yang memang sudah 
terbiasa dengan kondisi aliran sungai yang deras. 
Namun tidak selamanya Daeng Nyalla mampu 
menembus derasnya arus. Di waktu tertentu jika 
hujan lagi deras-derasnya dan tak kunjung reda, 
Daeng Nyalla dan masyarakat Kampung Pattiro 
lebih memilih untuk berdiam di  rumah 
menunggu arus sungai sedikit tenang. Hal yang 
sama dilakukan oleh ibu bidan yang rutin tiap 
bulan berkunjung ke dusun ini. Jika aliran sungai 
lagi deras-derasnya mereka biasanya akan 
m e n u n d a  w a k t u  b e r k u n j u n g n y a  d a n 
menggantinya di hari yang lain ketika arus sungai 
sudah agak tenang.

namun dapat menjadi daya tarik 
bagi pengunjung. "Kami berharap, 
konsep pembangunan ini dapat 
mendongkrak industri pariwisata 
yang mengandalkan pemandangan 
alam", kata Kepala Desa Bonto 
Manurung.

Daeng Nyalla, Penantang 
Arus Sungai Pattiro

Udara dingin begitu akrab membalut 
tubuh, lama memaku membuat diri 

tak ingin beranjak, berbaring dengan 
mata setengah terbuka meresapi 

harmoni alam di pagi yang indah di 
Dusun Makmur Kampung Pattiro 

Desa Bonto Manurung.
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dari Pattiro

Penantang Arus 
dari Pattiro

Sekolah Kolong yang diinisiasi oleh 
Yayasan Hidayahtullah (kiri). Dusun 
Makmur Kampung Pattiro (kanan atas) 
Usaha gula aren di Dusun Makmur (kanan 
bawah). Foto : M. Yusuf Weandra
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Sekolah Kolong
 Dusun Makmur terdiri dari 59 kepala 
keluarga (kk) yang masing-masing tersebar 
di lima kampung yaitu Kampung Pattiro 20 
kk, Kampung Bonto Marrang 20 kk, 
Kampung Bonto Tinggi 15 kk dan Kampung 
Bulungan 4 kk. Kepala Dusun Makmur, Pak 
Anwar bertempat di Kampung Pattiro. 
Selain menjabat sebagai kepala dusun Pak 
Anwar beserta istrinya juga menjadi tenaga 
pengajar di Sekolah Kolong yang diinisiasi 
oleh Yayasan Hidayahtullah. Terdapat sekitar 20 
siswa SD yang belajar dangan fasilitas yang 
sangat minim bahkan satu papan tulis pun harus 
dibagi dua untuk kelas 1 dan kelas 3. Kondisi ini 
tidak jauh berbeda dengan Sekolah Kolong yang 
ada di kampung Bonto Marrang. 
 Kelas biasanya dimulai pada pukul tujuh pagi 
dan berakhir pada pukul sebelas. Tidak ada 
pemisahan kelas antara kelas yang satu dengan 
kelas yang lain, semuanya bergabung dalam satu 
kelas dan imbasnya papan tulis mesti terbagi dua 
bagian. Jika musim panen padi tiba, maka kelas 
akan diliburkan sebab anak sekolah akan ke 
sawah membantu orang tua mereka. Jika masa 

Tantangan dan Harapan
 Usai mengajar, Bapak Kepala Dusun akan 
berakivitas seperti biasa lagi, jika tidak ada 
pekerjaan yang harus diselesaikan di rumah, 
paling saya ke kampung sebelah berkunjung ke 

ujian tiba, anak-anak sekolah di dusun ini akan di 
bawa ke Sakean Desa Benteng Gajah. Sebenarnya 
ada sekolah SD Inpres satu atap yang bertempat 
di pusat desa tak jauh dari kantor desa. Namun 
akses ke sana yang harus melewati sungai 
dengan aliran yang deras membuat orang tua 
siswa di Dusun Makmur lebih memilih ke 
Sakean.

masyarakat. Di Dusun Makmur mayoritas 
penduduk bermata pencaharian sebagai petani 
sawah yang didominasi dengan model terasering.  
Waktu panen terjadi 2 kali dalam setahun. Selain 
bertani, ada juga yang berkebun, menanam 
umbi-umbian, namun dalam jumlah yang tidak 
banyak. Selain itu banyak juga penduduk di 
dusun ini yang merantau ke Kota Makassar dan 
daerah lain di Indonesia. Di Kota Makassar 
mereka bekerja sebagai buruh harian dan lain-
lain.
 Gula merah dan madu adalah hasil lain yang 
terdapat di dusun ini, produksinya dalam skala 
rumahan, hanya memasok kebutuhan pasar 
lokal. Gula merah yang diproduksi berasal dari air 
pohon nira yang dalam bahasa lokal dikenal 
dengan sebutan Ballo. Pembuatan gula merah 
membutuhkan waktu 2 hari hingga menjadi gula 
yang siap dijual. Harga gula merahnya berkisar 6 
ribu rupiah hingga 10 ribu rupiah per kilonya. 
Madu yang dihasilkan di dusun ini berasal dari 
sarang lebah yang tumbuh liar di dalam hutan. 
Dari proses pengambilan hingga siap untuk 
dinikmati semua dilakukan secara sederhana 
dan dengan menggunakan alat-alat yang ramah 

lingkungan. Karena keterbatasan sumber daya, 
produksi madu ini masih dalam skala kecil. 
Kedepannya pak dusun sangat berharap ada 
campur tangan pemerintah untuk mengembang-
kan industri gula merah dan madu hutan di 
dusun ini, karena selain menjadi produk alami 
yang sangat diminati, kedua produk ini juga 
merupakan produk unggulan, yang secara tidak 
langsung ketika produk ini berkembang, akan 
memacu pertumbuhan ekonomi, mendorong 
pendapatan masyarakat khususnya di Dusun 
Makmur yang kebanyakan menggantungkan 
hidupnya sebagai petani.

  No.   Mei - Juni 2018148   No.   Mei - Juni 2018148

Mengusung tema pembangunan 
ekowisata, pak desa merancang tata letak 
bangunan dengan mempertimbangkan 
view yang indahyang dapat dinikmati 
oleh pengunjung nantinya, sehingga 
kantor desa, pasar, puskesmas tidak 
hanya berfungsi sebagai tempat aktivitas 
masyarakat, namun dapat menjadi daya 
tarik bagi pengunjung.

Pak Anwar, Kepala Dusun yang juga menjadi tenaga 
pengajar di Sekolah Kolong (kiri). Penduduk dusun lebih
memilih melintasi sungai meskipun deras karena 
jarak jembatan penghubung jauh (tengah). Pertanian
sawah adalah pekerjaan mayoritas di dusun ini (kanan 
atas). Pak Anwar bersama para muridnya (kanan bawah).
Foto : M. Yusuf Weandra

INFORMASI LEBIH LANJUT
Penulis dapat dihubungi via email: 
weandaraadar@gmail.com 
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elayanan publik merupakan 
salah satu tolak ukur penilaian 
k i n e r ja  p e m e r i nt a h  ya n g 
paling terlihat dan dirasakan 

oleh masyarakat. Masyarakat dapat 
menilai langsung kinerja pemerintah dari 
pelayanan yang mereka terima. Selain itu, 
dengan semakin kompleksnya tantangan 
pembangunan, pemerintah dituntut 
untuk meningkatkan kualitas layanan 
publik dengan cara-cara dan metode yang 
kreatif yakni dengan jalan berinovasi. 
Pelayanan publik yang inovatif dan 
b e r b a s i s  ke b u t u h a n  wa rga   a k a n 
membuat pelayanan lebih meningkat, 
masyarakat berdaya, ekonomi tumbuh 
dan daya saing juga semakin tinggi.

 Pe m e r i nt a h  Ko t a  M a ka ssa r  sa at  i n i  s e d a n g  g i at- g i at nya 
mengembangkan pelayanan publik yang inovatif di semua sektor. 
Inovasi-inovasi ini dilaksanakan oleh masing-masing OPD (Organisasi 
Perangkat Daerah). Ide kreatif yang tertuang dalam inovasi pemerintah 

P Kota Makassar saat ini ada yang lahir dari pucuk 
pimpinan, dari pejabat atau staf dalam OPD 
sendiri dan juga dari komunitas atau masyarakat.    
 Sejalan dengan semangat berinovasi Kota 
Makassar, maka dipandang perlu adanya wadah 
sepert i  laboratorium inovasi  yang bisa 
merekatkan OPD yang ada di Kota Makassar 
dalam menggagas inovasi yang berbasis 
kebutuhan warga. Laboratorium Inovasi adalah 
sebuah wadah dimana ide-ide kreatif OPD 
terkait penyelesaian masalah pelayanan publik 
didiskusikan, menemukan solusinya dengan 
melibatkan multi pihak termasuk masyarakat (co 
design and co create), melakukan proses testing 
dan prototyping, inkubasi, dan uji coba bersama-
sama.  
 Sebagai langkah awal pembentukan lab 
inovasi, selama dua hari di tanggal 7 dan 8 Maret 
2018 diadakan workshop penggagasan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar 
melalui Badan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah (Balitbangda) kerja sama dengan Yayasan 
BaKTI dan didukung oleh UNDP (United Nation 
Development Program). Workshop ini bertujuan 
untuk mengidentifikasi inisiatif inovatif apa 
yang sudah dilaksanakan oleh berbagai OPD 
Kota Makassar, bagaimana pandangan OPD 
terkait inisiatif tersebut, bagaimana proses 
untuk mengembangkan dan menerapkan 
inovasi tersebut (termasuk keterlibatan publik), 
apa kebutuhannya serta mengidentifikasi 
kebutuhan akan Laboratorium Inovasi.
 Dalam sambutannya, Kepala Balitbangda 
Kota Makassar Dr. Aryati Puspasari Abady, M.Si 

Menggagas 
Laboratorium 

Inovasi 
Kota Makassar

Oleh SUMARNI ARIANTO

Laboratorium inovasi nantinya akan 
mempercepat pencapaian target 
kinerja dalam sistem pemerintahan 
dan mengidentifikasi apakah inovasi 
yang telah dibuat berjalan dengan 
baik atau memiliki kendala.

Foto-foto: Sumarni Aryanto / Yayasan BaKTI
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Menggagas 
Laboratorium 

Inovasi 
Kota Makassar

Oleh SUMARNI ARIANTO

Laboratorium inovasi nantinya akan 
mempercepat pencapaian target 
kinerja dalam sistem pemerintahan 
dan mengidentifikasi apakah inovasi 
yang telah dibuat berjalan dengan 
baik atau memiliki kendala.

Foto-foto: Sumarni Aryanto / Yayasan BaKTI
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 Hadir sebagai perwakilan dari UNDP dalam 
kegiatan ini  adalah Ms.  Paavani  Reddy, 
Governance Specialist UNDP Bangkok Regional 
Hub. Dalam sambutannya beliau menyatakan 
bahwa kita harus menyadari perkembangan 
teknologi yang sangat pesat saat ini. UNDP telah 
bekerjasama dengan pemerintah kota Makassar 
selama 2 tahun untuk mengatasi tantangan 
dalam bidang transportasi melalui PASIKOLA 
(Petepete Anak Sekolah) Inovasi tersebut 
dikembangkan dari hasil kerjasama multi pihak 
yaitu pemerintah daerah (Dinas Perhubungan 
Kota Makassar), Organda, Yayasan BaKTI, 
komunitas kreatif dan masyarakat dengan 
dukungan UNDP.  Berbagai pihak tersebut telah 
bekerja bersama mendesain dan mengembang-

menyatakan bahwa Laboratorium Inovasi 
nantinya akan mempercepat pencapaian target 
kinerja dalam sistem pemerintahan dan 
mengidentifikasi apakah inovasi yang telah 
dibuat berjalan dengan baik atau memiliki 
kendala. Pernyataan ibu Puspa juga diperkuat 
dengan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan 
bahwa dalam rangka peningkatan kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
pemerintah daerah dapat melakukan inovasi, 
y a n g  d i p a h a m i  s e b a ga i  s e m u a  b e n t u k 
p e m b a h a r u a n  d a l a m  p e nye l e n g ga ra a n 
pemerintahan daerah.

kan inovasi layanan antar jemput anak sekolah 
dengan menggunakan petepete (angkot) yang 
semakin tidak populer saat ini. Laboratorium 
I n o v a s i  n a n t i n y a  d i h a r a p k a n  d a p a t 
menghadirkan inovasi pelayanan publik yang 
berbasis kebutuhan warga dan dicintai oleh 
warga serta memberikan solusi terhadap 
masalah yang dihadapi.
 Kegiatan dilaksanakan selama dua hari di 
kantor BaKTI dengan dihadiri oleh 49 peserta di 
hari pertama (Laki-laki: 37 dan Perempuan: 20) 
dan 54 peserta di hari ke dua (Laki-laki: 34, 
Perempuan: 20). OPD yang hadir diantarnya 
adalah perwakilan dari Balitbangda, BAPPEDA, 
Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas 
K o m u n i k a s i  d a n  I n f o r m a t i k a ,  D i n a s 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kantor 
Camat, RSUD, Dinas Tenaga Kerja, Dinas 
Pekerjaan Umum, dan beberapa OPD lain.
 Selama pelaksanaan kegiatan peserta sangat 
antusias  dengan rencana pembentukan 
Laboratorium Inovasi ini. Lab ini nantinya akan 
m e m fa s i l i t a s i  d i s k u s i - d i s k u s i  d i a nt a ra 
pemangku kepentingan termasuk masyarakat 
untuk menjadi mitra dalam menyelesaikan 
t a nt a n ga n  p e m b a n g u n a n .  Pes e r t a  j u ga 
melakukan stock taking atau membuat daftar 
inovasi apa saya yang sedang dijalankan di kota 

 Dalam sesi stock tacking pada saat workshop 
teridentifikasi 65 inovasi dengan perincian 17 
masih dalam tahap awal atau masih berupa ide 
dan dalam tahap persiapan, 45 inovasi sedang 
berlangsung dan 3 inovasi tidak berjalan. Untuk 
sasaran inovasi; 9 inovasi diperuntukkan untuk 
internal OPD, 17 inovasi secara tidak langsung 
untuk masyarakat dan 39 untuk masyarakat 
langsung. Berdasarkan penggagas, inovasi 
terbagi menjadi 54 inovasi dari OPD, 6 inovasi 
dari invidividu (Kepala OPD) dan 5 inovasi 
berasal dari masyarakat.

Makassar serta mengidentifikasi gap (hambatan) 
yang ada saat ini.

 Sementara pada sesi  identifikasi  gap 
terhadap inovasi yang ada saat ini diperoleh 
informasi seperti latar belakang masalah yang 
ingin dipecahkan untuk beberapa inovasi tidak 
jelas, penggambaran akan kondisi saat ini dan 
kondisi ideal yang ingin dicapai juga tidak dapat 
digambarkan dengan jelas serta adanya  
beberapa inovasi yang terlaksana namun tidak 

Laboratorium ini nantinya akan 
memfasilitasi diskusi-diskusi 
diantara pemangku kepentingan 
termasuk masyarakat untuk 
menjadi mitra dalam menyelesaikan 
tantangan pembangunan.

INFORMASI LEBIH LANJUT
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Laboratorium Inovasi 
Kota Makassar, hubungi kami melalui email info@bakti.or.id 

 Kehadiran Laboratorium Inovasi nantinya 
bukan hanya untuk membangun inovasi OPD 
melainkan inovasi kota Makassar untuk 
pelayanan publik yang lebih baik. 

 Di  akhir  workshop disepakati  bahwa 
Laboratorium Inovasi perlu untuk dirancang dan 
dibentuk dimana dalam prosesnya Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kota Makassar 
akan menjadi leading sector. Disepakati pula 
bahwa dalam pembentukan Laboratorium 
Inovasi, hal-hal yang harus diperhatikan adalah 
Laboratorium Inovasi merupakan wadah  untuk 
mendiskusikan gagasan-gagasan, melaksanakan 
inkubasi, test dan prototyping, uji  coba bersama-
sama, perlunya pemahaman dan sosialisasi 
terkait arti pentingnya lab inovasi, pentingnya 
keterlibatan aktif stakeholder, anggaran dan 
komitmen dari pemerintah Kota Makassar 
s e n d i r i  s e r t a  p ay u n g  hu k u m  ya n g  b i sa 
memastikan keberlanjutan Laboratorium 
Inovasi. Workshop lanjutan dilaksanakan pada 
bulan April 2018 untuk mendiskusikan bersama 
Laboratorium Inovasi seperti apa yang akan 
dikembangkan dan hal-hal apa yang perlu 
dipersiapkan. 

berlandaskan data atau hasil penelitian, tetapi 
dikembangkan berdasarkan asumsi.

Foto-foto: Sumarni Aryanto / Yayasan BaKTI
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OMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan 
Pelayanan untuk Kesejahteraan) 
a d a l a h  k e m i t r a a n  a n t a r a 
P e m e r i n t a h  A u s t r a l i a  d a n 

Pemerintah Indonesia untuk mendukung upaya 
pemerintah Indonesia mencapai target RPJMN 
2015-2019 yakni untuk mengurangi kemiskinan 
melalui peningkatan kualitas dan cakupan 
layanan dasar, mendorong pembangunan yang 
berorientasi pada perbaikan layanan serta 
mendorong partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan. Saat ini, KOMPAK bersama  
Pemerintah Indonesia melalui BAPPENAS 
mendukung upaya perbaikan layanan publik 

dengan pendekatan frontline (perbaikan akses 
layanan di lini terdepan) yang bertujuan untuk 
meningkatkan pelayanan dasar berfokus         
pada tata  kelola  layanan,  akuntabi l i tas 
penyelenggaraan layanan dan peningkatan akses 
layanan.
 Di wilayah Papua dan Papua Barat, sejak 
November 2016, KOMPAK bekerja sama dengan 
Yayasan BaKTI untuk pelaksanaan Program 
LANDASAN Fase 2 (Perbaikan Pelayanan 
Pendidikan dan Kesehatan).  Program ini 
bertujuan untuk memperkuat tata kelola di unit 
layanan, distrik dan kampung untuk pelayanan 
dasar yang berkualitas.

K

Bertemu 
Para Penggerak 

di Kaimana

 Program LANDASAN Fase 2 dilaksanakan di 
10 kabupaten di Papua dan Papua Barat yaitu: 
Kabupaten Nabire, Waropen, Jayapura, Lanny 
Jaya, Boven Digoel dan Asmat di Papua dan; 
Kabupaten Manokwari Selatan, Sorong, Fakfak 
dan Kaimana di Papua Barat.

 Untuk dapat memberikan arahan-arahan 
bagi pelaksanaan program, Tim Teknis Provinsi 
perlu melakukan pertemuan dengan Tim Teknis 
Kabupaten serta melakukan pemantauan ke unit 
layanan, distrik dan kampung untuk melihat 
kemajuan program dan kendala/tantangan.   

 Pada tanggal 14-16 Maret 2018 dilakukan 
pemantauan program atau joint monitoring yang 
melibatkan Kedutaan Australia, Tim Teknis 
Provinsi, KOMPAK serta Program LANDASAN  
Fase 2- Yayasan BaKTI ke Kabupaten Kaimana. 
Sehari sebelumnya, tanggal 13 Maret 2018, 
s e bag i a n  a n g go t a  t i m  te l a h  m e l a k u ka n 
pemantauan program di Kabupaten Manokwari 
Selatan. Ottow G. Sineri, Koordinator Provinsi 
Program LANDASAN Fase 2 Papua Barat 

 Hal ini sejalan dengan kebijakan pengelolaan 
hibah di mana Pemerintah Daerah sebagai 
penerima manfaat dari hibah seyogyanya 
memahami dan ikut memantau pelaksanaan 
program di daerahnya sesuai dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 
tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah. Di setiap 
akhir tahun fiskal dilaksanakan BAST (Berita 
Acara Serah Terima) dari KOMPAK kepada 
Pemerintah Indonesia. Untuk melakukan 
verifikasi terhadap hibah jasa, maka pemerintah 
daerah perlu melakukan pemantauan program.

 Di masing-masing provinsi dan kabupaten, atas 
permintaan BAPPENAS sebagai penerima hibah 
dari Pemerintah Australia, telah dibentuk Tim 
Teknis Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten. Tim 
Teknis terdiri dari perwakilan BAPPEDA, Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat/Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Kampung (DPM/DPMK), Dinas 
Kesehatan, Biro Pemerintahan, Dinas Sosial, Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas 
Pendidikan. Tim Teknis memiliki kewenangan 
untuk mengarahkan kegiatan LANDASAN di 
tingkat provinsi dan kabupaten agar lebih sesuai 
dengan konteks dan dinamika pembangunan 
setempat. Selain itu, Tim Teknis juga berperan 
dalam memfasilitasi serta mengkoordinasikan 
kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten.

menegaskan kembali  tujuan pemantauan 
program ini dengan mengatakan, “Tujuan joint 
monitoring ini adalah dalam rangka mendapatkan 
gambaran tentang kemajuan program di 
kabupaten untuk penguatan tata kelola pelayanan 
pendidikan, kesehatan dan identitas hukum, 
selain itu mengidentifikasi praktik-praktik baik 
dan pembelajaran yang bisa dibagikan juga ke 
daerah-daerah lain. Tim ini juga mau melihat 
secara langsung peluang dan tantangan program 
maupun fasilitasi program atau pendampingan 
pada level kampung, distrik dan kabupaten.”
 Joint monitoring  diawali dengan pertemuan 
anggota tim dengan Bupati Kaimana, Matias 
Mairuma dan jajaran Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) terkait di Kabupaten Kaimana. 
Pada pertemuan tersebut Michelle Lowe, 
Counsellor – Human Development Section, 
Australia Embassy, mengungkapkan terima 
kasih kepada Pemerintah Daerah Kaimana atas 
penyambutan dan kerja sama yang telah 
berlangsung selama ini khususnya melalui 
Program LANDASAN Fase 2. Bupati Kaimana, 
menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kaimana 
membuka diri terhadap berbagai pihak, termasuk 
Pemerintah Australia, yang ingin bersama-sama 
Pemerintah Daerah  memajukan Kaimana.

 Pada hari kedua, tim menjadwalkan untuk 
bertemu dengan para penggerak, baik Sekolah 
Penggerak, Puskesmas Penggerak, Kampung 
Penggerak dan Distrik Penggerak. Tim Joint 
Monitoring dibagi dua, yang satu berkunjung ke 
SD Negeri Matoa dan yang ke dua berkunjung ke 
SD YPK Sisir I. Kedua sekolah tersebut berada di 
D i s t r i k  K a i m a n a  d a n  t e l a h  m e n d a p a t 
pendampingan Program LANDASAN Fase 2 
untuk  peningkatan  tata  kelola  sekolah. 

 Pada hari yang sama, setelah pertemuan 
dengan Pemerintah Daerah Kaimana, tim 
melakukan kunjungan ke RSUD Kaimana untuk 
mengetahui bagaimana pengelolaan Rumah 
Sakit dan sistem rujukan di Kaimana dan 
menjajaki kemungkinan dukungan yang bisa 
diberikan. Tim diterima oleh dr. Frenkie 
Koromat, SpPD, Direktur RSUD Kaimana. Selain 
berdiskusi, tim juga berkeliling untuk melihat 
beberapa bagian fasilitas layanan di RSUD 
Kaimana yang belum lama berselang telah 
dinyatakan Terakreditasi Perdana oleh Komisi 
Akreditasi Rumah Sakit (KARS).
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 Program LANDASAN Fase 2 dilaksanakan di 
10 kabupaten di Papua dan Papua Barat yaitu: 
Kabupaten Nabire, Waropen, Jayapura, Lanny 
Jaya, Boven Digoel dan Asmat di Papua dan; 
Kabupaten Manokwari Selatan, Sorong, Fakfak 
dan Kaimana di Papua Barat.

 Untuk dapat memberikan arahan-arahan 
bagi pelaksanaan program, Tim Teknis Provinsi 
perlu melakukan pertemuan dengan Tim Teknis 
Kabupaten serta melakukan pemantauan ke unit 
layanan, distrik dan kampung untuk melihat 
kemajuan program dan kendala/tantangan.   

 Pada tanggal 14-16 Maret 2018 dilakukan 
pemantauan program atau joint monitoring yang 
melibatkan Kedutaan Australia, Tim Teknis 
Provinsi, KOMPAK serta Program LANDASAN  
Fase 2- Yayasan BaKTI ke Kabupaten Kaimana. 
Sehari sebelumnya, tanggal 13 Maret 2018, 
s e bag i a n  a n g go t a  t i m  te l a h  m e l a k u ka n 
pemantauan program di Kabupaten Manokwari 
Selatan. Ottow G. Sineri, Koordinator Provinsi 
Program LANDASAN Fase 2 Papua Barat 

 Hal ini sejalan dengan kebijakan pengelolaan 
hibah di mana Pemerintah Daerah sebagai 
penerima manfaat dari hibah seyogyanya 
memahami dan ikut memantau pelaksanaan 
program di daerahnya sesuai dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 
tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah. Di setiap 
akhir tahun fiskal dilaksanakan BAST (Berita 
Acara Serah Terima) dari KOMPAK kepada 
Pemerintah Indonesia. Untuk melakukan 
verifikasi terhadap hibah jasa, maka pemerintah 
daerah perlu melakukan pemantauan program.

 Di masing-masing provinsi dan kabupaten, atas 
permintaan BAPPENAS sebagai penerima hibah 
dari Pemerintah Australia, telah dibentuk Tim 
Teknis Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten. Tim 
Teknis terdiri dari perwakilan BAPPEDA, Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat/Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Kampung (DPM/DPMK), Dinas 
Kesehatan, Biro Pemerintahan, Dinas Sosial, Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas 
Pendidikan. Tim Teknis memiliki kewenangan 
untuk mengarahkan kegiatan LANDASAN di 
tingkat provinsi dan kabupaten agar lebih sesuai 
dengan konteks dan dinamika pembangunan 
setempat. Selain itu, Tim Teknis juga berperan 
dalam memfasilitasi serta mengkoordinasikan 
kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten.

menegaskan kembali  tujuan pemantauan 
program ini dengan mengatakan, “Tujuan joint 
monitoring ini adalah dalam rangka mendapatkan 
gambaran tentang kemajuan program di 
kabupaten untuk penguatan tata kelola pelayanan 
pendidikan, kesehatan dan identitas hukum, 
selain itu mengidentifikasi praktik-praktik baik 
dan pembelajaran yang bisa dibagikan juga ke 
daerah-daerah lain. Tim ini juga mau melihat 
secara langsung peluang dan tantangan program 
maupun fasilitasi program atau pendampingan 
pada level kampung, distrik dan kabupaten.”
 Joint monitoring  diawali dengan pertemuan 
anggota tim dengan Bupati Kaimana, Matias 
Mairuma dan jajaran Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) terkait di Kabupaten Kaimana. 
Pada pertemuan tersebut Michelle Lowe, 
Counsellor – Human Development Section, 
Australia Embassy, mengungkapkan terima 
kasih kepada Pemerintah Daerah Kaimana atas 
penyambutan dan kerja sama yang telah 
berlangsung selama ini khususnya melalui 
Program LANDASAN Fase 2. Bupati Kaimana, 
menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kaimana 
membuka diri terhadap berbagai pihak, termasuk 
Pemerintah Australia, yang ingin bersama-sama 
Pemerintah Daerah  memajukan Kaimana.

 Pada hari kedua, tim menjadwalkan untuk 
bertemu dengan para penggerak, baik Sekolah 
Penggerak, Puskesmas Penggerak, Kampung 
Penggerak dan Distrik Penggerak. Tim Joint 
Monitoring dibagi dua, yang satu berkunjung ke 
SD Negeri Matoa dan yang ke dua berkunjung ke 
SD YPK Sisir I. Kedua sekolah tersebut berada di 
D i s t r i k  K a i m a n a  d a n  t e l a h  m e n d a p a t 
pendampingan Program LANDASAN Fase 2 
untuk  peningkatan  tata  kelola  sekolah. 

 Pada hari yang sama, setelah pertemuan 
dengan Pemerintah Daerah Kaimana, tim 
melakukan kunjungan ke RSUD Kaimana untuk 
mengetahui bagaimana pengelolaan Rumah 
Sakit dan sistem rujukan di Kaimana dan 
menjajaki kemungkinan dukungan yang bisa 
diberikan. Tim diterima oleh dr. Frenkie 
Koromat, SpPD, Direktur RSUD Kaimana. Selain 
berdiskusi, tim juga berkeliling untuk melihat 
beberapa bagian fasilitas layanan di RSUD 
Kaimana yang belum lama berselang telah 
dinyatakan Terakreditasi Perdana oleh Komisi 
Akreditasi Rumah Sakit (KARS).
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 Michelle Lowe berkesempatan meninjau dan 
berdialog dengan anak didik di salah satu kelas.   
Selanjutnya, diskusi bersama Kepala Sekolah, 
Ketua Komite Sekolah, Kepala Kampung Trikora 
dan para guru dipandu oleh dr. Astrid Kartika, 
MPP, Unit Manager-Human Development, 
Kedutaan Besar Australia. Pada umumnya, pihak 
s e ko l a h ,  ko m i te  s e ko l a h  d a n  ka m p u n g 
menyambut baik Program LANDASAN Fase 2. 
Kepala SD Negeri Matoa, Adolf Imbir, STh 
mengatakan, “Kami ingin ada perubahan yang 
mengarah kepada perbaikan di sekolah ini”. Saat 
ini sekolah sudah memiliki dokumen-dokumen 
yang dipersyaratkan tersedia di sekolah, termasuk 
Standar Operasional Prosedur (SOP). Saat ini juga 
sudah terbentuk Komite Sekolah yang bertekad 
kuat untuk bekerja sama dan memberi dukungan 
kepada sekolah demi kelancaran proses belajar 
mengajar. Ketika Ibu Astrid bertanya tentang apa 
yang masih dibutuhkan saat ini, para guru 
serempak menjawab, “Kami membutuhkan 
penguatan kapasitas untuk penguasaan K-13 
(Kurikulum 2013) termasuk cara-cara penilaian 
yang tepat.”
 Hal serupa juga dijumpai dan dirasakan oleh 
tim kedua yang berkunjung ke SD YPK Sisir I. Tim 
kedua didampingi oleh Demus, Tim Teknis  
Provinsi dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua 

 Da l a m  kes e m pat a n  d i s k u s i  d i  Ru a n g 
Pertemuan Puskesmas Kaimana yang dipandu 
oleh Ottow Sineri, Kepala Puskesmas Kaimana 
menyampaikan permintaan kepada Program 
LANDASAN Fase 2 agar dapat mendorong pihak 
kampung menyediakan alokasi anggaran dari 

 Selanjutnya, kedua Tim Joint Monitoring 
bergabung meninjau Puskesmas Kaimana, 
puskesmas yang sudah terakreditasi dasar pada 
tahun 2016. Setelah menerima penyambutan, 
Tim diajak oleh Kepala Puskesmas Kaimana, dr. 
Vinsensia Thie, berkeliling meninjau beberapa 
fasilitas layanan yang tersedia di Puskesmas ini, 
termasuk pelayanan Poli Akupresur. 

Barat. Kedua sekolah ini adalah Sekolah-Sekolah 
Penggerak di Distrik Kaimana yang diharapkan 
menjadi role model untuk sekolah-sekolah 
lainnya di Kabupaten Kaimana.

Dana Desa untuk membiayai rujukan pasien dari 
kampung ke Puskesmas. Puskesmas Kaimana 
diharapkan menjadi Puskesmas Penggerak yang 
dapat mendorong Puskesmas lainnya di Kaimana 
untuk meningkatkan mutu tata kelolanya.
 Selepas kunjungan di Puskesmas Kaimana, 
Tim Joint Monitoring berkunjung ke Kampung 
Marsi. Dalam kunjungan ke Kampung Marsi ini, 
Bupati dan Kepala BAPPEDA Kaimana turut 
mendampingi. Tim berdialog dengan aparat dan 
tokoh-tokoh masyarakat Kampung Marsi. Pada 
kesempatan itu, salah satu kader kampung yang 
telah dilatih Program LANDASAN Fase 2, Ronny 
namanya, mempresentasikan SAIK, Sistem 
Administrasi Informasi Kampung. SAIK ini 
memungkinkan Kampung Marsi memiliki data 
b a s e  y a n g  l e n g k a p ,  b a i k  d a r i  a s p e k 
kependudukan, perekonomian, pendidikan, 
kesehatan dan sebagainya. Data tersebut 
diperoleh melalui pendataan dari rumah ke 
rumah. Bupati Kaimana menegaskan, “Dengan 
data seperti yang dimiliki Kampung Marsi ini, 
niscaya Kampung Marsi  dapat membuat 
perencanaan yang akurat berdasarkan prioritas 
masalah.” Kampung Marsi diharapkan menjadi 
Kampung Penggerak yang akan mendorong 
kampung-kampung lain di Kabupaten Kaimana 
untuk memperbaiki tata kelola kampungnya.

 Kunjungan Tim Joint Monitoring diakhiri 
dengan mengunjungi Kantor Distrik Kaimana. 
Ibu Kepala Distrik Kaimana menyambut 
kedatangan Tim. Pada kesempatan tersebut, 
Michelle Lowe didaulat oleh Kepala Distrik 
K a i m a n a  u n t u k  m e l a k u k a n  l a u n c h i n g 
penggunaan Ruang Pelayanan Klinik Pembina 
Teknis Pemerintahan Desa/Kampung (PTPD) di 
Kantor Distrik Kaimana. Distrik Kaimana 
diharapkan menjadi Distrik Penggerak bagi 
distrik-distrik lain di Kabupaten Kaimana.
 Ottow Sineri mengatakan, “Joint monitoring 
yang dilaksanakan di Papua Barat telah berjalan 
dengan sangat baik sesuai  dengan yang 
diharapkan, baik oleh KOMPAK maupun Program 
LANDASAN Fase 2. Banyak masukan yang sangat 
positif bagi tim Program LANDASAN Fase 2 
untuk perbaikan pengelolaan program ke 
d e p a n n y a .  H a r a p a n  k a m i ,  m e k a n i s m e 
monitoring seperti ini bisa juga dilakukan oleh 
k a b u p a t e n - k a b u p a t e n  l o k a s i  P r o g r a m 
LANDASAN Fase 2 lainnya agar pemerintah 
mempunyai gambar yang jelas tentang apa dan 
bagaimana Program LANDASAN Fase 2 sudah 
dilaksanakan di masing-masing daerah.”
 Michelle Lowe mengatakan, “Great to be 
monitoring the program together with the West 
Papua Provincial Government. It is always a great 
pleasure to see our strong partnership has 
resulted in better frontline service deliveries. It is a 
privilege to be able to see beautiful Kaimana”.
 Selepas dari Kaimana, Tim dari Kedutaan 
Australia, KOMPAK dan Program LANDASAN 
Fase 2 serta Yayasan BaKTI melanjutkan 
pemantauan program di Kabupaten Nabire dan 
Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Mereka akan 
bertemu dengan para penggerak lainnya.
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Michelle Lowe berdialog dengan salah seorang guru 
didampingi Tim Teknis Provinsi dari Bappeda Provinsi 
Papua Barat (kiri). Tim meninjau fasilitas pelayanan yang 
ada di Puskesmas Kaimana (kanan atas) dr. Vinsensia 
Thie, Kepala Puskesmas Kaimana, menyampaikan 
harapan terhadap program LANDASAN Fase 2 (kanan 
bawah).
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monitoring the program together with the West 
Papua Provincial Government. It is always a great 
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 Kegiatan ini diisi dengan dua kegiatan utama, yaitu Talkshow dan Deklarasi 
dukungan Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, serta diskusi dan 
pemutaran film ‘Posesif’. Di samping itu, juga terdapat beberapa kegiatan 
pendukung, yaitu pameran mitra, bazaar kuliner, craft demo, dan photobooth.

    Dalam sambutan pembukaannya,                  
M. Yusran Laitupa, Direktur Yayasan BaKTI 
menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk 
m e n i n g k a t k a n  p e n g e t a h u a n  d a n 
mengkampanyekan penghapusan kekerasan 
seksual kepada masyarakat dan upaya-upaya 

advokasinya, serta mendengarkan suara dari masyarakat dan pemerintah; 
memperkuat jaringan advokasi serta membangun komitmen bersama untuk 
pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual.

ada 24 Maret 2018 Yayasan BaKTI  
m e l a l u i  P r o g r a m  M A M P U 
(Kemitraan Australia Indonesia 
untuk Kesetaraan Gender dan 

Pemberdayaan Perempuan) bekerjasama 
dengan Pemerintah Kota Makassar, dan 
beberapa lembaga mitra melaksanakan 
peringatan Hari Perempuan Internasional 
(International Women’s Day-IWD). Kegiatan 
ini dilaksanakan di Benteng Rotterdam 
Makassar, Sulawesi Selatan.

P

Oleh M. GHUFRAN H. KORDI K

Hari Perempuan Internasional
 Hari Perempuan Internasional (International 
Women’s Day-IWD) diperingati dan dirayakan 
setiap 8 Maret untuk memperingati keberhasilan 
kaum perempuan di bidang ekonomi, sosial, dan 
politik. Gagasan tentang perayaan ini pertama 
kali dikemukakan pada akhir abad ke-19 di 
tengah gelombang industrialisasi dan ekspansi 
ekonomi yang menyebabkan protes-protes 
mengenai kondisi kerja yang buruk dan upah 
yang rendah. 

  Pada 1910 di  Copenhagen,  Denmark 
d i l a k sa n a ka n  Ko n fe re n s i  I nte r n a s i o n a l 

 Di  Amerika  Serikat ,  peringatan Hari 
Perempuan Internasional telah berlangsung 
sejak awal 1900-an. Peringatan itu diawali dengan 
kegelisahan besar dan debat kritis di kalangan 
perempuan pada tahun 1908. Kaum perempuan 
menganggap ada tekanan dan perlakuan tidak 
adil terhadap perempuan di masa itu. Tahun 1909 
gerakan perempuan didukung oleh kalangan 
sosialis Amerika Serikat menetapkan Peringatan 
Hari Perempuan pada 28 Februari, bersamaan 
dengan Deklarasi Partai Sosialis. 

    Pada Perang Dunia I, antara 1913-1914 
Peringatan Hari Perempuan dilaksanakan untuk 
memprotes perang. Tahun 1917 perempuan Rusia 
menggelar aksi protes atas kematian lebih dari 2 
juta tentara Rusia melalui kampanye ‘Bread and 
Roses’. Protes itu terjadi pada Ahad 23 Februari 
menurut Kalender Julian yang digunakan di Rusia 
atau 8 Maret menurut Kalender Gregorian atau 
Masehi. Meski ditentang pemimpin politik, 

     Pada 1911 mengikuti Keputusan Konferensi 
I nte r n a s i o n a l  Pe re m p u a n  Pe ke r ja ,  H a r i 
Pe re m p u a n  I nte r n a s i o n a l  p e r t a m a  ka l i 
diperingati di Denmark, Austria, Jerman, dan 
Swiss pada 19 Maret. Namun, kurang dari 
sepekan kemudian, pada 25 Maret, terjadi 
peristiwa ‘Segitiga Api’ atau kebakaran pabrik 
T r i a n g l e  S h i r t w a i s t  d i  Ne w  Yo r k  ya n g 
menewaskan 140 orang perempuan pekerja. 
Sebagian besar adalah orang Italia dan imigran 
Yahudi. Bencana tersebut membuat AS lebih 
memperhatikan kondisi pekerja dan undang-
undang buruh.
    Sementara itu, Clara Zetkin, pemimpin 
lembaga perempuan pada Partai Demokrasi 
Sosialis Jerman mengusulkan agar seluruh dunia 
memperingati Hari Perempuan pada tanggal yang 
sama. Tujuannya untuk memperkuat tuntutan. 

Perempuan Pekerja yang dihadiri 100 peserta dari 17 negara 
mewakili serikat pekerja, partai sosialis, kelompok pekerja 
perempuan, termasuk tiga perempuan pertama yang 
dipilih sebagai anggota parlemen Finlandia. 

Memutus 
Rantai 

Kekerasan 
Terhadap

 Perempuan 
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 Kegiatan ini diisi dengan dua kegiatan utama, yaitu Talkshow dan Deklarasi 
dukungan Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, serta diskusi dan 
pemutaran film ‘Posesif’. Di samping itu, juga terdapat beberapa kegiatan 
pendukung, yaitu pameran mitra, bazaar kuliner, craft demo, dan photobooth.

    Dalam sambutan pembukaannya,                  
M. Yusran Laitupa, Direktur Yayasan BaKTI 
menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk 
m e n i n g k a t k a n  p e n g e t a h u a n  d a n 
mengkampanyekan penghapusan kekerasan 
seksual kepada masyarakat dan upaya-upaya 

advokasinya, serta mendengarkan suara dari masyarakat dan pemerintah; 
memperkuat jaringan advokasi serta membangun komitmen bersama untuk 
pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual.

ada 24 Maret 2018 Yayasan BaKTI  
m e l a l u i  P r o g r a m  M A M P U 
(Kemitraan Australia Indonesia 
untuk Kesetaraan Gender dan 

Pemberdayaan Perempuan) bekerjasama 
dengan Pemerintah Kota Makassar, dan 
beberapa lembaga mitra melaksanakan 
peringatan Hari Perempuan Internasional 
(International Women’s Day-IWD). Kegiatan 
ini dilaksanakan di Benteng Rotterdam 
Makassar, Sulawesi Selatan.

P

Oleh M. GHUFRAN H. KORDI K

Hari Perempuan Internasional
 Hari Perempuan Internasional (International 
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ekonomi yang menyebabkan protes-protes 
mengenai kondisi kerja yang buruk dan upah 
yang rendah. 
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d i l a k sa n a ka n  Ko n fe re n s i  I nte r n a s i o n a l 

 Di  Amerika  Serikat ,  peringatan Hari 
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    Pada Perang Dunia I, antara 1913-1914 
Peringatan Hari Perempuan dilaksanakan untuk 
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undang buruh.
    Sementara itu, Clara Zetkin, pemimpin 
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Sosialis Jerman mengusulkan agar seluruh dunia 
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sama. Tujuannya untuk memperkuat tuntutan. 
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mereka tidak mundur dan terus memprotes 
hingga empat hari kemudian Tsar runtuh. 
Akhirnya, pemerintah memberi hak pilih pada 
perempuan di Rusia. Sejak itulah hari perempuan 
diperingati 8 Maret.

Reproduksi Kekerasan 

 Peringatan Hari Perempuan Internasional di 
Eropa dan Amerika Serikat telah dirayakan 
sekitar tahun 1900-an hingga 1920-an, tetapi 
kemudian menghilang. Perayaan ini kembali 
dihidupkan bersamaan dengan bangkitnya 
feminisme pada tahun 1960-an. Pada 1975, 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB) mulai 
mensponsori Peringatan Hari Perempuan 
Internasional.

 Peringatan Hari Perempuan Internasional di 
Benteng Rotterdam diisi dengan Talkshow dan 
D e k l a r a s i  D u k u n g a n  P e n g e s a h a n  RU U 
Penghapusan Kekerasan Seksual. Talkshow 
menghadirkan narasumber Lusia Palulungan, 
Program Manajer Program MAMPU-BaKTI, 
Meisy Papayungan, Kepala UPT (Unit Pelaksana 
Teknis) P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak) Provinsi Sulawesi Selatan, dan Andi Sri 

Wulandani, Masika (Majelis Sinergi Kalam) ICMI 
Makassar. Talkhsow ini dimoderatori oleh Luna 
Vidya.
 Menjelaskan RUU Penghapusan Kekerasan 
Seksual yang masih diperdebatkan di Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR), Lusia Palulungan 
mengatakan bahwa, kekerasan seksual perlu 
instrumen khusus untuk melindungi perempuan 
dari berbagai praktik kekerasan seksual yang 
tidak diatur dalam instrumen yang telah ada. 
Instrumen yang telah ada tidak mampu 
melindungi perempuan dari kekerasan seksual, 
karena aturan yang ada hanya mengenal 
perkosaan dan pencabulan. Perkosaan pun hanya 
mengatur pemaksaan hubungan seksual dengan 
penetrasi penis, padahal kekerasan seksual tidak 
hanya berupa alat kelamin. Terdapat banyak jenis 
kekerasan seksual
 Sementara Meisy Papayungan menjelaskan 
bahwa, kasus kekerasan seksual yang dialami 
oleh perempuan dan anak telah mendapat 
perhatian dari berbagai pihak. Sayangnya hampir 
semua pihak fokus pada mengejar pelaku, 
sehingga korban kemudian dilupakan. Padahal 
selain mengejar pelaku, penanganan korban juga 
penting, dan jauh lebih berat karena korban 

 Andi Sri Wulandani yang mewakili kelompok 
muda menjelaskan bahwa, kekerasan terhadap 
perempuan adalah masalah yang dekat dengan 
semua perempuan dan anak. Sayangnya tidak 
banyak generasi muda yang peduli. Karena itu, 
d i p e r l u k a n  g e ra k a n  u n t u k  m e n d o ro n g 
kepedulian semua pihak, terutama generasi 
muda, karena generasi muda merupakan pihak 
yang dapat menciptakan suasana baru dalam 
kehidupan, termasuk lingkungan yang kondusif 
bagi perempuan dana anak.

membutuhkan proses untuk pulih dan harus 
diterima msyarakat.

 Kekerasan seksual terhadap perempuan 
adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan 
pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Perhatian 
dan kepedulian pada kekerasan perempuan 
harus menjadi gerakan sosial.
 Pada saat Pembukaan juga diikuti dengan 
Pembacaan Deklarasi Dukungan Pengesahan 
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yang saat 
ini masih diperdebatkan di DPR RI. Hadir pada 
saat pembukaan dan memberi sambutan di 
antaranya Aliyah Mustika Ilham, anggota DPR RI, 
Richard Mathews, Konsul pada Konsulat Jenderal 
Australia di Makassar, dan Muhtar Tahir, Kadis 

  No.   Mei - Juni 2018148   No.   Mei - Juni 2018148

Berbagai kegiatan pada Hari Perempuan Internasional 
2018 diramaikan oleh sejumlah organisasi yang peduli
dengan isu kesetaraan gender, perempuan dan anak.
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Memutus Rantai Kekerasan

Sosial Kota Makassar mewakili  Walikota 
Makassar

 Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan 
pemutaran film Posesif. Sebuah film yang 
menceritakan bagaimana kekerasan diproduksi 
dan direproduksi. Diskusi menghadirkan Iyan 
Afriyani, seorang psikolog, Sartika Nasmar, 
aktivis dari lembaga Rumah Kita Bersama 
(Rumah KitaB), dan Fajar Waksi dari Aliansi 
Remaja Independen Sulawesi Selatan. Diskusi ini 
dipandu oleh Mawar Lestari.

 Di sisi lain, Fajar Waksi yang merupakan aktivis 
yang bekerja untuk penyadaran dan pemberdayaan 
remaja, menyatakan bahwa remaja harus dijangkau 
untuk disadarkan pada mereka, bahwa praktik 
kekerasan di lingkungan remaja adalah kejahatan. 
Karena itu, remaja perlu diberi informasi secara 
benar dan tepat mengenai kekerasan, sehingga 
mencegah dan menghindari kekerasan.
 Para pembicara, baik pada talkshow maupun 
diskusi film, sepakat menyatakan bahwa 
kekerasan terhadap perempuan dan anak harus 
dicegah dan dihentikan. Para pihak harus bekerja 
keras untuk memutus rantai kekerasan, sehingga 
kekerasan tidak terus berputar dari generasi ke 
generasi. Karena kekerasan adalah produksi 
manusia, bukan sesuatu yang turun dari langit.

 Mengomentari film Posesif, Iyan Afriyani 
menjelaskan bahwa, kekerasan jika berlangsung 
terus-menerus, akan membuat orang terbiasa 
dan merasakan bahwa yang apa dialaminya 
adalah sesuatu yang biasa, bukan kekerasan. 
Apalagi kekerasan bukan hanya fisik, tetapi juga 
verbal dan psikis. Sementara Sartika Nasmar 
mengemukakan bahwa, kekerasan umumnya 
dilakukan oleh orang-orang terdekat dan 
mempunyai kekuasaan, karena itu untuk 
mengakhiri kekerasan harus memutus rantai 
kekerasan. 

INFORMASI LEBIH LANJUT
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang peringatan Hari 
Perempuan Internasional yang diselenggarakan BaKTI, hubungi kami 
melalui email: info@bakti.or.id
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alam upaya mencapai Target ke-6 
dalam Sustaianable Development 
Goals (SDGs) pada tahun 2030 yaitu 
menjamin akses seluruh warga 

terhadap air minum dan sanitasi yang layak, 
pemerintah Indonesia menargetkan dalam 
Universal access 100-0-100 dalam RPJMN 2015 – 
2019. 100% akses sanitasi, 0% kumuh dan 100% 
akses air minum. Oleh karena itu, di tahun 2019, 
khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur 
tidak ada lagi warga yang Buang Air Besar 
Sembarangan (BABS) dan mengalami kesulitan 
untuk memperoleh air minum. Oleh BAPPENAS, 
di tahun 2019 NTT ditargetkan untuk memenuhi 
akses sanitasi dan air minum 100% dengan 
komposisi 40% akses layak dan 60% akses dasar, 
sedangkan untuk akses air minum, 63,4% layak 
dan 36,6% dasar. 

 Hasil SUSENAS 2016, akses sanitasi layak 
NTT adalah 40,46%, akses air minum layak 
adalah 60,04%, sedangkan data KEMENKES 
dalam http://stbm-indonesia.org pertanggal 
12/10/2017 menunjukkan akses sanitasi NTT 
adalah 80,31%. Artinya masih ada 19,69% 
m a sya ra kat  N T T  ya n g  B u a n g  A i r  B esa r 
Sembarangan (BABS) .  Berdasarkan tren 
pencapaian akses sanitasi dan air minum di 
Provinsi NTT sesuai data BPS 2011 – 2015, rata-
rata akses air minum layak di pedesaan 30,8% 
lebih rendah dari perkotaan. Rata-rata akses 
sanitasi layak di pedesaan 29,4% lebih rendah 
dari perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan 
perhatian khusus dalam upaya meningkatkan 
akses air minum dan sanitasi perdesaan. 
 Dalam pembangunan Air  Minum dan 
Penyehatan Lingkungan (AMPL), sangatlah 

D penting mendorong pemberdayaan masyarakat 
yang mengutamakan perubahan perilaku. Dalam 
upaya menjamin adanya perubahan perilaku, 
pemerintah Indonesia menerapkan program 
STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang 
menekankan perubahan perilaku melalui 
metode pemicuan. Jika metode ini dilaksanakan 
dengan benar di desa, maka desa tersebut akan 
bebas dari perilaku BABS. Untuk menjamin 
keberlanjutan program, STBM memiliki 
beberapa prinsip dasar, yaitu: tanpa subsidi, 
masyarakat sebagai pemimpin, tidak menggurui/ 
memaksa, dan totalitas seluruh komponen 
masyarakat. 
 Sanitasi tanpa perubahan perilaku menyebab-
kan sarana yang dibangun terbengkalai dan tidak 
digunakan. Dalam hal ini, sarana yang dibangun 
hanya menjadi ‘monumen’ saja, tidak digunakan 

 Di Provinsi NTT, total Dana Desa pada tahun 
2016 adalah 1,849 milyar rupiah. Sebagian 
digunakan untuk pembangunan, yaitu sebesar 
84,34%. Sisanya digunakan untuk pemberdayaan 
m a s y a r a k a t  1 1 ,9 5 % ,  p e n y e l e n g g a r a a n 
pemerintahan desa 2,35%, dan pembinaan 
kemasyarakatan 1,36%. Data ini menunjukkan 
pemberdayaan belum menjadi prioritas dalam 
pemanfaatan dana desa, yang tentunya terjadi 
juga dalam hal program pemberdayaan  AMPL di 
desa. Adapun total dana yang dialokasikan untuk 
AMPL adalah sebesar 6,9% dari total anggaran 
dana desa pada tahun 2016.  Rendahnya 
penggalian gagasan AMPL di tingkat dusun juga 
dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman 
pendamping desa terkait manfaat pembangunan 
A M P L  m a u p u n  d a l a m  h a l  k e s e s u a i a n 
p e m b a n g u n a n  A M P L  d e n ga n  p e rat u ra n 
pemanfaatan dana Desa. Kurangnya pemahaman 
stakeholders di desa terkait potensi – potensi 
dukungan program AMPL yang dimiliki desa. 
Belum semua desa mengetahui pentingnya 
bekerjasama dengan Sanitarian sebagai 
perwakilan dari Puskesmas yang mendukung 
pelaksanaan STBM di desa, demikian juga 
fasilitator Program Penyediaan Air Bersih dan 
Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang 
memiliki keahlian teknis terkait pembangunan 
Program Air Minum Khusus pembangunan 
sanitasi (Jamban/MCK). Untuk alokasi dana desa 
dari data tahun 2016, sebanyak 13,9 milyar rupiah 
dana desa yang dialokasikan untuk sanitasi. 
Berdasarkan hasil analisa data website STBM 
(http://stbm-indonesia.org/monev/) dengan 
menggunakan metode clustered random 
sampling, 73,53% daerah intervensi dana desa ini 
yang mendapatkan pemicuan dan  28,82% belum 
SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan). 
Pembangunan MCK bagi masyarakat yang belum 
berubah perilakunya akan  merupakan salah satu 
penyebab bangunan MCK terbengkalai. Selain itu 
belum semua desa memiliki sistem pengelolaan 
sarana yang baik melalui kelompok – kelompok 

oleh masyarakat karena masyarakat belum 
sepenuhnya memahami pentingnya sanitasi dan 
pola hidup bersih dan sehat, ditambah lagi jika 
sarana yang dibangun belum memiliki supply air 
ya n g  c u k u p.  O l e h  ka re n a  i t u ,  i nte g ra s i 
pelaksanaan AMPL di desa sangatlah penting 
untuk menjamin keberlanjutan. 

Oleh Silvia Anastasia Landa 
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 Hasil SUSENAS 2016, akses sanitasi layak 
NTT adalah 40,46%, akses air minum layak 
adalah 60,04%, sedangkan data KEMENKES 
dalam http://stbm-indonesia.org pertanggal 
12/10/2017 menunjukkan akses sanitasi NTT 
adalah 80,31%. Artinya masih ada 19,69% 
m a sya ra kat  N T T  ya n g  B u a n g  A i r  B esa r 
Sembarangan (BABS) .  Berdasarkan tren 
pencapaian akses sanitasi dan air minum di 
Provinsi NTT sesuai data BPS 2011 – 2015, rata-
rata akses air minum layak di pedesaan 30,8% 
lebih rendah dari perkotaan. Rata-rata akses 
sanitasi layak di pedesaan 29,4% lebih rendah 
dari perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan 
perhatian khusus dalam upaya meningkatkan 
akses air minum dan sanitasi perdesaan. 
 Dalam pembangunan Air  Minum dan 
Penyehatan Lingkungan (AMPL), sangatlah 

D penting mendorong pemberdayaan masyarakat 
yang mengutamakan perubahan perilaku. Dalam 
upaya menjamin adanya perubahan perilaku, 
pemerintah Indonesia menerapkan program 
STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang 
menekankan perubahan perilaku melalui 
metode pemicuan. Jika metode ini dilaksanakan 
dengan benar di desa, maka desa tersebut akan 
bebas dari perilaku BABS. Untuk menjamin 
keberlanjutan program, STBM memiliki 
beberapa prinsip dasar, yaitu: tanpa subsidi, 
masyarakat sebagai pemimpin, tidak menggurui/ 
memaksa, dan totalitas seluruh komponen 
masyarakat. 
 Sanitasi tanpa perubahan perilaku menyebab-
kan sarana yang dibangun terbengkalai dan tidak 
digunakan. Dalam hal ini, sarana yang dibangun 
hanya menjadi ‘monumen’ saja, tidak digunakan 

 Di Provinsi NTT, total Dana Desa pada tahun 
2016 adalah 1,849 milyar rupiah. Sebagian 
digunakan untuk pembangunan, yaitu sebesar 
84,34%. Sisanya digunakan untuk pemberdayaan 
m a s y a r a k a t  1 1 ,9 5 % ,  p e n y e l e n g g a r a a n 
pemerintahan desa 2,35%, dan pembinaan 
kemasyarakatan 1,36%. Data ini menunjukkan 
pemberdayaan belum menjadi prioritas dalam 
pemanfaatan dana desa, yang tentunya terjadi 
juga dalam hal program pemberdayaan  AMPL di 
desa. Adapun total dana yang dialokasikan untuk 
AMPL adalah sebesar 6,9% dari total anggaran 
dana desa pada tahun 2016.  Rendahnya 
penggalian gagasan AMPL di tingkat dusun juga 
dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman 
pendamping desa terkait manfaat pembangunan 
A M P L  m a u p u n  d a l a m  h a l  k e s e s u a i a n 
p e m b a n g u n a n  A M P L  d e n ga n  p e rat u ra n 
pemanfaatan dana Desa. Kurangnya pemahaman 
stakeholders di desa terkait potensi – potensi 
dukungan program AMPL yang dimiliki desa. 
Belum semua desa mengetahui pentingnya 
bekerjasama dengan Sanitarian sebagai 
perwakilan dari Puskesmas yang mendukung 
pelaksanaan STBM di desa, demikian juga 
fasilitator Program Penyediaan Air Bersih dan 
Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang 
memiliki keahlian teknis terkait pembangunan 
Program Air Minum Khusus pembangunan 
sanitasi (Jamban/MCK). Untuk alokasi dana desa 
dari data tahun 2016, sebanyak 13,9 milyar rupiah 
dana desa yang dialokasikan untuk sanitasi. 
Berdasarkan hasil analisa data website STBM 
(http://stbm-indonesia.org/monev/) dengan 
menggunakan metode clustered random 
sampling, 73,53% daerah intervensi dana desa ini 
yang mendapatkan pemicuan dan  28,82% belum 
SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan). 
Pembangunan MCK bagi masyarakat yang belum 
berubah perilakunya akan  merupakan salah satu 
penyebab bangunan MCK terbengkalai. Selain itu 
belum semua desa memiliki sistem pengelolaan 
sarana yang baik melalui kelompok – kelompok 

oleh masyarakat karena masyarakat belum 
sepenuhnya memahami pentingnya sanitasi dan 
pola hidup bersih dan sehat, ditambah lagi jika 
sarana yang dibangun belum memiliki supply air 
ya n g  c u k u p.  O l e h  ka re n a  i t u ,  i nte g ra s i 
pelaksanaan AMPL di desa sangatlah penting 
untuk menjamin keberlanjutan. 

Oleh Silvia Anastasia Landa 

Foto: Dok. Yayasan BaKTI/Yusuf Ahm
ad

Dana Desa 
untuk  
Air Minum dan 
Penyehatan 
Lingkungan 



Kegiatan di BaKTI

ahapan tes dan wawancara bagi kandidat Tpeserta program INSPIRASI (Indonesia 
Selandia Baru untuk Generasi Muda Inspiratif) 

tahun 2018 dilaksanakan oleh UnionAID dan diikuti 
oleh 17 pemuda berasal dari organisasi masyarakat 
sipil (CSO) di wilayah Sulawesi dan Maluku selama 3 
hari bertempat di kantor BaKTI Makassar.
 INSPIRASI adalah program belajar selama 6 
bulan di Selandia Baru yang didukung oleh 
Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan didanai 
sepenuhnya oleh UnionAID dan New Zealand 
Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT). 
Program ini dikelola oleh UnionAID bekerja sama 
dengan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur 
Indonesia (BaKTI) sebagai mitra lokal di Indonesia 
dan Auckland University of Technology (AUT) 
Selandia Baru.

Tes dan wawancara kandidat 
Program INSPIRASI 2018

6 April 2018

ertempat di Kantor BaKTI Makassar telah Bdilaksanakan kelas sesi sharing mengenai 
b e a s i s wa  d a n  p a n d u a n  m e n u l i s  o l e h 

kejarAsa.com yang berkolaborasi dengan penerima 
beasiswa dan diikuti 10 orang peserta yang ingin 
berkonsultasi dan belajar langsung dengan penerima 
beasiswa.
 T u j u a n  d a r i  ke g i at a n  i n i  ad a l a h  u nt u k 
m e m b a n t u  p e m u d a  M a k a s s a r  y a n g  i n g i n 
melanjutkan studi  dengan beasiswa dalam 
pengenalan dan pengembangan diri, rencana studi, 
penulisan essay, serta berbagi pengalaman dengan 
diskusi yang lebih mendalam antara peserta dengan 
penerima beasiswa sebelum menghadapi tahap 

Sharing Session Beasiswa
21 April 2018

proses seleksi. Dengan kegiatan ini, harapannya 
pemuda Makassar dapat mempersiapkan diri dengan 
sebaik-baiknya agar mendapatkan hasil yang sesuai 
dengan kualitas pengetahuan dan kepribadian yang 
baik.

 

 Tujuan Program ini untuk membantu para 
pemimpin muda dari Indonesia Timur untuk 
mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan 
kepercayaan diri mereka sehingga mereka dapat 
m e n j a d i  p e m i m p i n  d a l a m  p e m b a n g u n a n 
berkelanjutan di masyarakat dan wilayah Indonesia 
Timur yang lebih luas. Turut hadir pada hari pertama 
kegiatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga 
Provinsi Sulawesi Selatan Ibu Sri Endang Sukarsih. 
I b u  E n d a n g  m e n gat a k a n  d a l a m  s a m b u t a n 
singkatnya, beliau sangat mendukung program ini 
karena berdampak positif untuk peningkatan 
kapasitas pemuda di kawasan timur Indonesia.  
Kegiatan ini dihadiri pula oleh Utusan Kementerian 
Pemuda dan Olahraga RI dan Staf New Zealand 
Embassy Jakarta sebagai anggota tim panel seleksi.
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p e n g g u n a  a i r  a t a u p u n  M C K  m e n j a m i n 
pemeliharaan sarana yang dibangun.
 Melihat tantangan pembangunan AMPL 
diatas, perlu untuk melakukan pemahaman yang 
cukup terkait pembangunan AMPL akan 
membantu pendamping desa dalam melaksana-
kan tugasnya mendampingi pembangunan desa. 
Pemahaman terkait manfaat program AMPL, dan 
akibat buruk jika masyarakat tidak memiliki 
akses yang layak terhadap air dan sanitasi, serta 
potensi dukungan AMPL yang dari dari pihak-
pihak lain misalnya sanitarian di Puskesmas dan 
fasilitator PAMSIMAS di Dinas PUPR akan sangat 
membantu.  Oleh karena itu,  memahami 
kesesuaian program AMPL dan peraturan 
pemanfaatan dana desa akan mempermudah 
pelaksanaan pembangunan AMPL. Dari segi 
regulasi, dalam Permen DPDTT No 19 Tahun 2017 
tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 
2018, bidang AMPL sudah menjadi bagian dari 
kegiatan prioritas bidang pembangunan desa 
yang mana dijelaskan dalam peningkatan 
kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial 
dasar. Akses air dan sanitasi juga menjadi bagian 
dari Indeks Desa Membangun yang tertuang 
dalam Permendesa No 2 Tahun 2016. 
 Penggunaan dana desa untuk membantu 
proses pemicuan dalam STBM dan monitoring 
STBM untuk meningkatkan keberhasilan 
pelaksanaan STBM di Desa. Hal ini telah 
dilakukan di desa Kolisia B, Kabupaten Sikka. 
P e m b e r i a n  s u b s i d i  j a m b a n  m a u p u n 
pembangunan MCK umum bagi masyarakat yang 
belum berubah pola pikirnya terkait sanitasi akan 
memungkinkan terbengkalainya sarana yang 
dibangun. Jika suatu desa telah dinyatakan SBS, 
maka dapat dikatakan seluruh warga desa itu 
t e l a h  b e r u b a h  p e r i l a k u n y a  d a n  t e l a h 
memanfaatkan jamban untuk buang air. Saat 
warga merasa jamban adalah hal yang penting 
untuk keluarganya, maka dana desa dapat 

digunakan untuk peningkatan kualitas jamban 
tersebut. Sehingga bantuan yang diberikan pasti 
akan digunakan dan tidak mubazir.  
 Penggunaan dana desa untuk pengelolaan 
sumber daya air melalui pembentukan badan 
pengelola sarana AMPL seperti yang telah 
dilakukan di desa Kolisia B, Kabupaten Sikka. 
Pada tingkatan yang lebih tinggi, dengan adanya 
Perdes, badan pengelola sarana AMPL pada 
akhirnya dapat dijadikan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDES), dengan sistem sederhana seperti 
PDAM.  
 Rekomendasi berikutnya, jika memungkinkan 
SBS dapat dimasukkan sebagai syarat pemenang 
dalam lomba desa. Selain itu, perlu ada Perdes 
terkait persyarat SBS sebagai syarat bantuan 
jamban. Hal ini mencontoh dari Desa SBS sebagai 
syarat pemberian Dana Alokasi Khusus Sanitasi 
sesuai Permen PU No 33 tahun 2016. Kerjasama 
desa dan puskesmas dan fasilitator PAMSIMAS 
juga diperlukan, hal ini telah ditegaskan dalam 
Instruksi Gubernur NTT No 3 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Integrasi Perencanaan Puskesmas 
dengan Musrembangdes. Fasilitator PAMSIMAS 
memiliki keahlian teknis dalam merancang 
Master Plan Air Minum di desa serta desain teknis 
perencanaan proyek air minum. Program 
PAMSIMAS juga dapat membantu menyusun 
Program Jangka Menegah Air dan Sanitasi (PJM 
Proaksi) dimana data diintegrasikan dalam 
RPJMDes. Hal ini sudah menjadi bagian dari tugas 
Fasilitator PAMSIMAS untuk mendampingi 
perencanaan air minum desa dari sumber dana 
manapun. 
 Kerjasama seperti ini dapat mempermudah 
pihak desa untuk menjamin layanan akses air 
minum bagi seluruh warganya. 

INFORMASI LEBIH LANJUT
Penulis adalah Fasilitator AMPL dan Pokja AMPL Provinsi NTT
Email: nttpokjaampl@gmail.com 

Dalam upaya menjamin adanya perubahan perilaku, pemerintah Indonesia 
menerapkan program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang 

menekankan perubahan perilaku melalui metode pemicuan. Jika metode ini 
dilaksanakan dengan benar di desa, maka desa tersebut akan bebas dari 

perilaku BABS.

rogram Kesejahteraan Anak Integratif (PKSAI) Pdi Kota Makassar dan Kabupaten Gowa telah 
terbentuk sejak tahun 2016 lalu. Sebagai 

pedoman pelaksanaan dan panduan dalam 
p e l a k s a n a a n  p e n e r i m a n a a n  l a p o r a n  d a n 
rekomendasi ,  PKSAI di  Kota Makassar  dan 
Kabupaten Gowa telah menyusun dokumen Standar 
Operasional Prosedur (SOP). Melalui proses yang 
telah berjalan selama setahun lebih, SOP ini 
mendapat masukan dan rekomendasi untuk 

Revisi SOP PKSAI Kota Makassar 
dan Kabupaten Gowa 

21 April 2018 penyempurnaan disesuaikan dengan kondisi yang 
ada. UNICEF melalui Yayasan BaKTI bersama 
Pemerintah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa 
melakukan revisi SOP ini dalam beberapa kali 
pertemuan, dengan tim revisi yang telah ditentukan 
oleh Tim UNICEF. Tim yang terlibat terdiri dari unsur 
pemerintah, Pekerja sosial, pengelola PKSAI dan LSM 
pemerhati anak yang ada di Kota Makassar dan 
Kabupaten Gowa.  Pertemuan ini diikuti oleh Tim 
Revisi SOP Gowa dan Makassar berasal dari unsur 
Pemerintah (Bappeda, Dinas Sosial dan Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) 
serta unsur non pemerintah yaitu Lembaga 
Pemerhati Anak Provinsi Sulsel dan LPA Kabupaten 
Gowa.
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p e n g g u n a  a i r  a t a u p u n  M C K  m e n j a m i n 
pemeliharaan sarana yang dibangun.
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telah berjalan selama setahun lebih, SOP ini 
mendapat masukan dan rekomendasi untuk 

Revisi SOP PKSAI Kota Makassar 
dan Kabupaten Gowa 

21 April 2018 penyempurnaan disesuaikan dengan kondisi yang 
ada. UNICEF melalui Yayasan BaKTI bersama 
Pemerintah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa 
melakukan revisi SOP ini dalam beberapa kali 
pertemuan, dengan tim revisi yang telah ditentukan 
oleh Tim UNICEF. Tim yang terlibat terdiri dari unsur 
pemerintah, Pekerja sosial, pengelola PKSAI dan LSM 
pemerhati anak yang ada di Kota Makassar dan 
Kabupaten Gowa.  Pertemuan ini diikuti oleh Tim 
Revisi SOP Gowa dan Makassar berasal dari unsur 
Pemerintah (Bappeda, Dinas Sosial dan Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) 
serta unsur non pemerintah yaitu Lembaga 
Pemerhati Anak Provinsi Sulsel dan LPA Kabupaten 
Gowa.



InfoBuku

Buku ini mengisahkan pengalaman dari nelayan buruh maupun nelayan juragan tradisional Bajo 
di Tanjung Pasir-Papela, Pulau Rote Nusa Tenggara Timur ketika berhadapan dengan arus 
perubahan melalui pembangunan dan ketika mereka ditempatkan dalam suatu sistem ekonomi 
pasar yang modern, terlihat bahwa tataran teoretis dan normatif tersebut belum diperhatikan 
dengan baik. Nelayan juragan selaku pemilik modal dan juga pemilik perahu dengan leluasa dapat 
‘mengatur’ segala kehidupan ekonomi rumah tangga keluarga nelayan buruh di Tanjung Pasir-
Papela. Selain itu, nelayan juragan juga memanfaatkan ketergantungan nelayan buruh dengan 
mengambil keuntungan. 

Antara tahun 1789 dan 1848 pergolakan dari Inggris dan dari Prancis melambungkan dunia ke 
dalam modernitas. Tak ada satu pun yang mendokumentasikan dampak ganda dari Revolusi 
Industrial dan Revolusi Prancis lebih menyeluruh dan berwawasan luas daripada Eric Hobsbawn 
dalam pekerjaan magisterial ini. Lebih dari sekedar momen bersejarah yang sangat penting, The 
Age of Revolution adalah interpretasi yang brilian dan seringkali secara radikal tak terduga dari 
fenomena yang sekarang kita terima: transformasi petani menjadi buruh industri; penggantian 
monarki yang mahakuasa oleh kelas menengah yang berjaya; lahirnya sains, teknologi, dan 
ideologi baru; gelombang kejut yang beriak keluar dari Eropa ke Amerika, Asia dan Afrika. Ditulis 
dengan kejelasan dan keanggunan, zaman revolusi adalah karya yang sangat diperlukan untuk 
memahami dunia di mana kita sekarang hidup.

Diskriminasi menyebabkan perempuan mengalami berbagai permasalahan dan terbatasnya 
perempuan berperan di ranah publik. Perempuan mengalami keterbatasan dalam mengakses 
layanan kesehatan, pendidikan, lembaga keuangan, dan layanan publik lainnya. Diskriminasi juga 
menyebabkan kemiskinan terhadap perempuan. Diskriminasi berbasis gender menimbulkan 
bentuk kemiskinan terhadap perempuan lebih sistematis dengan tingkat keparahan yang tinggi. 
Memperkuat perempuan adalah salah satu jalan untuk penghapusan diskriminasi menuju 
kesetaraan dan keadilan.   

Memperkuat Perempuan untuk Keadilan dan Kesetaraan
PENULIS  Lusia Palulungan, M.Ghufran H. Kordi K., Muh. Taufan Ramli
         
         

Potret Kehidupan Nelayan Tradisional di Papela – Pulau Rote
   PENULIS Dr. Wilson M.A. Therik, SE, M.Si

The Age of Revolution
   PENULIS Eric Hobsbawn

Terimakasih kepada Dr. Wilson M.A. Therik, SE, M.Si dan Akatiga untuk donasi bukunya. 
Buku-buku tersebut di atas dapat dibaca di Perpustakaan BaKTI.

Buku ini menguraikan sejarah kebijakan kehutanan negara yang dirancang untuk mengendalikan 
dan mengawasi penggunaan kawasan hutan, jenis pohon tertentu, tenaga kerja, dan ideologi di 
Jawa, serta tanggapan penduduk desa hutan terhadap pengendalian yang diterapkan. Di tengah 
penerapan desentralisasi, Perhutani melanjutkan posisi sejarahnya sebagai ‘tuan tanah negara’ 
yang kaya, dengan hubungan yang rumit dengan masyarakat setempat. Buku yang ditulis pada 
1992 ini merupakan sebuah studi mengenai ekologi politik sebagai refleksi dari lingkungan agraria 
yang kompleks, beragam, serta indah, betapapun penuh dengan politik yang rumit. Argumen dan 
narasi sejarah dalam buku ini masih relevan hingga kini. 

Jurnal Analisis Sosial : 
Pemuda Desa, Peralihan Antargenerasi dan Perubahan Sosial
PENERBIT  Akatiga
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