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BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Bungaraya

4.1.1 Sejarah Kecamatan Bungaraya

Terbentuknya Kecamatan Bungaraya sebagai institusi eksekutif yang

berperan penting menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan serta

pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah

Kabupaten Siak, merupakan aspirasi masyarakat yang mempermudah dalam hal

pelaksanaan kepengurusan administrasi serta lebih memperdekat antara

pemerintah dengan rakyat yang diperintahnya.

Kecamatan Bungaraya yang posisi pusat pemerintahannya berada di Desa

Bungaraya jaraknya ± 25 Km dari pusat Pemerintahan Kabupaten Siak yang dapat

ditempuh melalui jalur darat maupun sungai.

Kecamatan Bungaraya merupakan pemekaran dari Kecamatan Sungai Apit

yang dimekarkan menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Apit dan

Kecamatan Bungaraya yang dilaksanakan pada tahun 2001, berdasarkan Peraturan

Daerah kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2001. Adapun jumlah desa yang ads di

Kecamatan Bungaraya pada awal berdirinya yaitu 14 (empat belas) desa, yang

terdiri dari: Desa Bungaraya, Jayapura, Jatibaru, Sungai Berbari, Sungai Limau,

Dosan, Benayah, Pebadaran, Dusun Pusaka, Perincit, Tuah Indrapura, Buatan

Lestari, Langsat Permai dan Kemuning Muda.
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Namun seiring dengan semakin berkembang dan meningkatnya kebutuhan

pelayanan kepada masyarakat, maka dikeluarkanlah Perda Kabupaten Siak No. 8

tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Pusako yang merupakan

pemekaran dari Kecamatan Bungaraya. Hal ini bertujuan untuk memperpendek

rentang kendali pemerintahan sehingga lebih mendekatkan pelayanan kepada

masyarakat. Akibat dari kebijakan tersebut, desa yang berada di Kecamatan

Bungaraya dipecah menjadi dua, yakni Desa Bungaraya, Jayapura, Jatibaru, Tuah

Indrapura, Buantan Lestari, Langsat Permai dan Kemuning Muda merupakan

bagian dari Kecamatan Bungaraya dan desa selebihnya bergabung dengan

Kecamatan Pusako.

Pada tahun 2009 dikeluarkan Perda Kabupaten Siak No. 5 Tahun 2009

tentang pembentukan 3 (tiga) desa baru hasil pemekaran yang termasuk ke dalam

wilayah Kecamatan Bungaraya, yaitu Desa Temusai hasil penggabungan Desa

Perincit dan Benayah, Desa Suak Merambai hasil penggabungan dari Desa

Sungai, Berbari, Dosan dan Sungai Limau. Dengan demikian, desa-desa yang

termasuk dalam wilayah Kecamatan Bungaraya antara lain: Desa Bungaraya,

Jayapura, Jatibaru, Tuah Indrapura, Buantan lestari, Langsat Permai, kemuning

Muda, Temusai, Suak Merambai dan Dayang Suri.

4.1.2 Kondisi Wilayah Kecamatan Bungaraya

Wilayah Kecamatan Bungaraya pada umumnya tidak jauh berbeda dengan

wilayah Kabupaten Siak yang terdiri dari daratan rendah, bergelombang dan

sedikit berbukit dengan struktur tanah yang pada umumnya terdiri dari tanah
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padsolid merah kuning dari batuan aluvial, tanah gambut, serta tanah organosol

dan gleyhumus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah.

Kecamatan Bungaraya secara umum berada pada daerah dataran dengan

mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, didominasi oleh tanaman padi

dan palawija serta berbagai jenis hortikultura, sehingga menjadikan Kecamatan ini

merupakan salah satu sentral lumbung pangan di Kabupaten Siak.

Kecamatan Bungaraya terletak antara 0o39’-1o04’ LU dan 101o58’-

102o13’ BT dengan luas wilayah secara keseluruhan adalah 195,49 KM2. Adapun

pusat pemerintahan, luas wilayah dan persentase di Kecamatan Bungaraya

menurut desa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Bungaraya

No Desa Luas (Km2) Persentase

1 Bungaraya 9,00 4,60%

2 Jayapura 9,26 4,74%

3 Jatibaru 50,80 25,99%

4 Tuah Indrapura 20,40 10,43%

5 Buantan Lestari 7,68 3,93%

6 Langsat Permai 7,50 3,84%

7 Kemuning Muda 10,50 5,37%

8 Temusai 26 13,30%

9 Suak Merambai 30,45 15,58%

10 Dayang Suri 23,90 12,22%

Jumlah 195,49 100%

Sumber: kantor Camat Bungaraya, 2014
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Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat wilayah desa terluas di Kecamatan

Bungaraya ialah desa Jatibaru dengan luas 50,80 Km2 atau 25,55%. Sementara

desa Yang paling kecil yaitu desa Langsat Permai dengan luas hanya 7,50 Km2

atau 3,84 persen.

Kecamatan Bungaraya terletak di dalam wilayah Kabupaten Siak yang

berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sabak Auh dan Kecamatan

Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Siak dan Kecamatan Siak

3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Mandau dan

Kabupaten Bengkalis

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Siak dan Kecamatan Sabak Auh

4.1.3 Keadaan Penduduk Kecamatan Bungaraya

Kecamatan Bungaraya memiliki jumlah penduduk sebanyak 19.607 jiwa,

yang terdiri dari laki-laki 10.249 jiwa dan perempuan 9.358 jiwa dengan 5.227

KK. Dapat dilihat dalam tabel 4.2 jumlah penduduk Kecamatan Bungaraya

berdasarkan desa berikut.
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Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Bungaraya Berdasarkan Desa

No Nama Desa Jumlah Penduduk Persentase

1 Bungaraya 3.432 17,50%

2 Jayapura 2.729 13,92%

3 Jatibaru 2.886 14,72%

4 Tuah Indrapura 2.704 13,79%

5 Buantan Lestari 1.993 10,16%

6 Langsat Permai 1.280 6,53%

7 Kemuning Muda 2.156 11%

8 Temusai 1.030 5,25%

9 Suak Merambai 561 2,86%

10 Dayang Suri 836 4,26%

Jumlah 19.607 100%

Sumber: Kantor Camat Bungaraya, 2014

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat jumlah penduduk terbanyak

terdapat di desa Bungaraya yaitu 3.432 jiwa atau 17,50%, sementara penduduk

paling sedikit terdapat di desa Suak Merambai dengan jumlah penduduk hanya

561 jiwa atau 2,86%.

Penduduk Kecamatan Bungaraya memiliki berbagai macam agama yang

dianut sebagai pedoman dalam menjalani hidup sehari-hari. Dapat dilihat pada

tabel 4.3 berikut:
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Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama

No Agama Jumlah Persentase

1

2

3

4

5

Islam

Kristen

Katolik

Hindu

Budha

19.301

255

16

-

35

98,44%

1,3%

0,08%

-

0,18%

Jumlah 19.607 100%

Sumber: Kantor Camat Bungaraya, 2014

Dari tabel 4.3 diatas dapat diketahui penduduk Kecamatan Bungaraya

paling banyak menganut agama Islam yaitu 19.301 jiwa atau 98,44% dan paling

sedikit memeluk agama Katolik yaitu 16 jiwa atau 0,08%. Dan tidak ada satupun

penduduk yang memeluk agama Hindu.

Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan di Kecamatan Bungaraya

Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No Jenis Pendidikan Jumlah Persentase

1

2

3

4

5

SD

SLTP

SLTA

Akademi

Sarjana

5.932

2.803

2.554

287

251

50,16%

23,70%

21,59%

2,43%

2,12%

Jumlah 11.827 100%

Sumber: Kantor Camat Bungaraya, 2014
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Dari tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa pendudk Kecamatan

Bungaraya paling banyak tamatan SD yang berjumlah 5.932 jiwa atau 50,16% dan

paling sedikit tamatan sarjana hanya berjumlah 251 jiwa atau 2,12%.

Keadaan penduduk menurut pekerjaan di Kecamatan Bungaraya

Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

No Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase

1

2

3

4

5

6

PNS

TNI/Polri

Swasta

Buruh

Petani

Nelayan

425

16

2.634

2.171

7.105

1.233

3,13%

0,12%

19,39%

15,98%

52,30%

9,08%

Jumlah 13.584 100%

Sumber: Kantor Camat Bungaraya, 2014

Dari tabel 4.5 diatas dapat dilihat penduduk Kecamatan Bungaraya paling

banyak bekerja sebagai petani yaitu 7.105 jiwa atau 52,30% dan paling sedikit

bekerja sebagai TNI/Polri hanya berjumlah 16 jiwa atau 0,12%.

Keadaan penduduk menurut umur di Kecamatan Bungaraya Kabupaten

Siak dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:



59

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Menurut Umur

No Tingkat Umur Jumlah Persentase

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0-5 tahun

6-12 tahun

13-16 tahun

17-19 tahun

20-25 tahun

26-39 tahun

40-55 tahun

56-60 tahun

60 tahun keatas

1.986

3.468

2.247

2.049

2.337

3.032

1.957

1.641

890

10,13%

17,69%

11,46%

10,45%

11,91%

15,46%

9.98%

8,37%

4,54%

Jumlah 19.607 100%

Sumber: Kantor Camat Bungaraya, 2014

Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat penduduk Kecamatan Bungaraya paling

banyak berusia 6-12 tahun yaitu berjumlah 3.468 jiwa atau 17,69% dan paling

sedikit berusia 60 tahun keatas yaitu berjumlah 890 jiwa atau 4,54%.

4.1.4 Kesehatan Di Kecamatan Bungaraya

Derajad kesehatan masyarakat tidak terlepas dari adanya perhatian

Pemerintah terutama dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan maupun tenaga

kesehatan yang memadai, sehingga dengan begitu diharapkan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Adapun jumlah sarana

kesehatan di kecamatan Bungaraya dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut.
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Tabel 4.7 Jumlah Sarana Kesehatan Di Kecamatan Bungaraya

No Jenis Sarana Kesehatan Jumlah Persentase

1

2

3

4

Puskesmas

Puskesmas Pembantu

Polindes

Posyandu

1

5

3

26

2,86%

14,29%

8,58%

74,29%

Jumlah 35 100%

Sumber: Kantor Camat Bungaraya, 2014

Dari tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang paling

banyak di kecamatan Bungaraya yaitu posyandu yang berjumlah 26 gedung atau

74,29% dan paling sedikit puskesmas yang hanya ada 1 gedung.

Keadaan jumlah tenaga kerja di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8 Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kecamatan Bungaraya

No Jenis Tenaga Kesehatan Jumlah Persentase

1

2

3

Dokter

Bidan

Perawat

4

25

16

8,89%

55,56%

35,56%

Jumlah 45 100%

Sumber: Kantor Camat Bungaraya, 2014

Dari tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa dikecamatan Bungaraya tenaga

kesehatan paling banyak yaitu Bidan yang berjumlah 25 orang atau 55,56% dan

paling sedikit tenaga kesehatan dokter yang hanya berjumlah 4 orang atau 8,89%.
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4.1.5 Pendidikan Di Kecamatan Bungaraya

Adapun keadaan sarana pendidikan di Kecamatan Bungaraya dalam

menunjang kelancaran proses belajar mengajar dapat dilihat pada tabel 4.9

berikut:

Tabel 4.9 Jumlah Sekolah Di Kecamatan Bungaraya

No Tingkat Sekolah Jumlah Persentase

1

2

3

4

5

6

PAUD

Taman Kanak-Kanak (TK)

SD

MDA

SMP/MTS

SMA/MA/SMK

11

12

14

21

7

3

16,18%

17,65%

20,59%

30,88%

10,29%

4,41%

Jumlah 68 100%

Sumber: Kantor Camat Bungaraya, 2014

Dari tabel 4.9 diatas dapat dilihat sarana pendidikan di kecamatan

Bungaraya paling banyak yaitu MDA yang berjumlah 21 gedung atau 30,88% dan

paling sedikit SMA/MA/SMK yang hanya berjumlah 3 gedung atau 4,41%.

4.2.1 Gambaran Umum PNPM Kecamatan Bungaraya

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri

Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan

desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat

penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. pendekatan PNPM

Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan



62

Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK

adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat

miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan

kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan

kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinva

kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri

untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses

sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk

mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1)

peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya: (2) pelembagaan sistem

pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal;

(4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dari ekonomi

masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi

yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat

miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif,

serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi,

dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih

menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui

PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan

pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan. setelah tahapan

pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
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Masyarakat desa terutama dari rumah tangga miskin merupakan sasaran

dari PNPM Mandiri Perdesaan sekaligus juga sebagai pelaku utama dari setiap

tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari tahap perencanaan,

pelaksanaan sampai pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya dari aparat dan

konsultan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya lebih berperan

sebagai fasilitator, pembimbing dan Pembina agar tujua, prinsip, kebijakan,

prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan dapat tercapai dan

dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Berdasarkan Buku Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan

yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

tugas dan tanggung jawab pelaku PNPM Perdesaan di Kecamatan dapat diuraikan

sebagai berikut.

Camat Kecamatan Bungaraya mempunyai tugas dan tanggung jawab

sebagai berikut:

a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di

wilayah kecamatan;

b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan yang ada di

kecamatan;

c. Menyelenggarakan MAD;

d. Bersama fasilitator Kecamatan dan PJOK mensosialisasikan PNPM

Mandiri perdesaan di wilayah kecamatan;

e. Memonitoring dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dari semua desa;
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f. Membantu penyelesaian masalah PNPM Mandiri Perdsaan yang timbul di

wilayahnya;

g. Melayani urusan administratif, antara lain: menandatangani surat

penetapan tim verifikasi, usulan kegiatan, Surat Perjanjian Pemberian

Bantuan (SPPB), Surat Penetapan Camat (SPC) dan Surat Pernyataan

Penyelesaian Kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh Ketua TPK dan

penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK);

h. Memantau proses pemeliharaan dan rencana pengembangan hasil kegiatan

serta pengembalian pinjaman dana bergulir;

i. Menilai kinerja program di Desa dan Kecamatan;

j. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh dokumen kegiatan

PNPM mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan dan non keuangan.

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan Bungaraya

mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melaksanakan koordinasi dengan Fasilitator Kecamatan dan Tim

Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten mengenai pelaksanaan

PNPM MAndiri Perdesaan di daerahnya;

b. Melaksanakan kegiatan manajemen PNPM Mandiri Perdesaan, meliputi

aspek-aspek kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan dan penegndalian;

c. Memproses pengajuan dana dari UPK ke KPPN serta memantau proses

pencairannya;
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d. Meyelenggarakan rapat rutin bulanan bersama Fasilitator Kecamatan dan

pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya yang bertujuan untuk membahas

kemajuan kegiatan, masalah-masalah dan penyelesaiannya;

e. Membuat laporan bulanan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ke TK.

PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dengan tembusan kepada camat;

f. Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi;

g. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja UPK dan TPK;

h. Bersama Fasilitator Kecamatan memfasilitasi kegiatan pelaksanaan MAD;

i. Memantau dan/atau memfasilitasi kegiatan musyawarah desa di

wilayahnya;

j. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan

(SPKMP) bersama Fasilitator Kecamatan, Ketua UPK/UPKS dan Wakil

Masyarakat.

Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Bungaraya mempunyai tugas dan

tanggung jawab sebagai berikut:

a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri

Perdesaan di Kecamatan;

b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dari pelaporan seluruh

transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaaan;

c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan

baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;

d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;

e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;
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f. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri

Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri

Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya;

g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan

ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program;

h. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan

kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD;

i. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada

BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan;

j. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana

(RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD);

k. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi

dan pelaporan pelaku desa;

l. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekabnisme

PNPM Mandiri Perdesaan;

m. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan piha

luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah;

n. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan

keuangan, pengelolaan pinjaman dan memfasilitasi pengembanagn usaha

kelompok atau pemanfaat;

o. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan,

bimbingan lapangan dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM

Mandiri Perdesaan;
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p. Mendorong transparasi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman,

perkembangan program dan informasi lainnya;

q. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lainnya) penyelesaian permasalahan-

permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pelestaroian

PNPM Mandiri Perdesaan.

Tim Verifikasi (TV) Kecamatan Bungaraya mempunyai tugas dan

tanggung jawab sebagai berikut:

a. Memeriksa kelengkapan dokumen setiap yang diajukan masing-masing desa;

b. Melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian yang ditulis

dalam usulan dengan fakta di lapangan;

c. Memeriksa kesesuaian usulan dengan kriteria dan tujuan PNPM Mandiri

Perdesaan, serta bersama NKAD memeriksa keterkaitan usulan antar desa

sebagai suatu konsep pengembangan wilayah;

d. Menyampaikan usulan kegiatan kepada Kabupaten agar dilakukan

pemeriksaan kembali;

e. Membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan usulan kegiatan;

f. Menyampaikan dan menjelaskan rekomendasi hasil pemeriksaan usulan

kegiatan kepada peserta MAD.
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Tim Pengamat Kecamatan Bungaraya mempunyai tugas dan tanggung

jawab sebagai berikut:

a. Hadir dalam MAD untuk mewakili kecamatan bukan mewakili desanya

masing-masing;

b. Mengamati proses diskusi MAD prioritas usulan dan penetapan usulan serta

memberikan masukan/saran agar dapat berlangsung secara partisipasif;

c. Menyampaiakn hasil pengamatan proses diskusi sebagai masukan menjelang

proses pengambilan keputusan dalam MAD dan ikut menyebarluaskan hasil

kesepakatan musyawarah kepada warga kecamatan;

d. Membantu mengatasi konflik-konflik yang mungkin terjadi antara lain desa

yang kecewa usulannya tidak lolos dalam diskusi MAD.

Pendamping Lokal (PL) Kecamatan Bungaraya mempunyai tugas dan

tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan pemantapan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri

Perdesaan di desa sesuai dengan pengaturan tugas dan Fasilitator Kecamatan;

b. Membantu Fasilitator Kecamatan dalam melaksanakan pemeriksaan kegiatan

di lapangan;

c. Membantu Fasilitator Kecamatan dalam melakukan bimbingan pada KPMD

mengenai kegiatan pemberdayaan, transparasi dan manajemen;

d. Membantu Fasilitator Kecamatan dalam melaksanakan pelatihan kepada TPK

dan masyarakat;
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e. Memberikan bimbingan dan masukan atau saran teknis maupun non-teknis

kepada Tim Pengelola Kegiatan;

f. Membuat gambar kerja sesuai petunjuk FT-Kec dan membantu dalam

pembuatan gambar desain dan gambar purna laksana

g. Membimbing dan memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai cara-

cara menjaga kelestraian lingkungan;

h. Memberikan bimbingan dan masukan tentang cara-cara administrasi,

pembukuan serta pengarsipan Tim Pengelola Kegiatan;

i. Membantu dan membimbing Tim Pengelola Kegiatan dalam penyiapan serta

proses pra audit;

j. Mengumpulkan informasi tentang aspek non teknis antara lain: partisipasi,

memeriksa keluhan masyarakat untuk disampaikan kepada Fasilitator

Program Kecamatan;

k. Membimbing KPMD dalam menginventariskan kebutuhan masyarakat dalam

kaitannya dengan rencana jangka panjang masyarakat;

l. Memfasilitasi proses pemeliharaan hasil kegiatan, pengembangan dan

pelestariannya, serta pengembalian pinjaman dana bergulir.

Fasilitator Kecamatan Kecamatan Bungaraya mempunyai tugas dan

tanggung jawab sebagai berikut:

a. Menyebarluaskan dan mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan kepada

masyarakat KPMD dalam pendataan RTM;

b. Memfasilitasi KPMD dalam pendataan RTM;



70

c. Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatan

bersama masyarakat dimulai dari proses sosialisasi hingga pelestarian

kegiatan;

d. Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan-tahapan PNPM Mandiri

Perdesaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian dengan

tetap memperhatikan penerapan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan;

e. Memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan kepada mayarakat dan

pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kecamatan (KPMD, PL,

Tim Pengelola Kegiatan/TPK, Unit Pengelola Kegiatan/UPK, Tim Penulis

Usulan, Tim Pengawas);

f. Memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan peningkatan kapasitas

pemerintahan lokal baik di desa dan antar desa (BPD, Kepala Desa, aparat

kecamatan);

g. Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Badan Kerja sama Antar

Desa (BKAD);

h. Melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap proses pencairan dan

penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk dapat dipastikan

penggunaannya secara terbuka dan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan

yang sebenarnya;

i. Memfasilitasi dan membantu survei lapangan terhadap usulan kegiatan

simpan pinjam dan kegiatan yang menunjang kualitas hidup seperti bidang

pendidikan dan kesehatan (di luar bangunan dan prasarana);
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j. Identifikasi kebutuhan bantuan teknis terhadap usulan kegiatan simpan

pinjam, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan;

k. Mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

untuk meningkatkan kapasitas masyarakat;

l. Mengadakan pelatihan secara sederhana dan mudah dimengerti masyarakat

berdasarkan atas hasil identifikasi kebtuhan pengetahuan dan keterampilan;

m. Membantu Fasilitator Kabupaten Keuangan dalam membimbing

pengembangan hasil kegiatan ekonomi dari pelaksanaan PNPM Mandiri

Perdesaan sebelumnya dan kegiatan simpan pinjam;

n. Mendorong terciptanya mekanisme kontrol atau pengawasan oleh

masyarakat;

o. Melakukan evaluasi bersma masyarakat terhadap pelaksanaan program dan

kinerja pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan desa;

p. Melaporkan realisai RKTL, kemajuan kegiatan, masalah dan upaya

penanganannya kepada Fasilitator Kabupaten dengan tembusan kepada

Camat u.p. PJOK

q. Mengadakan rapat koordinasi bulanan di kecamatan

r. Menghadiri rapat koordinasi bulanan di kabupaten dan menyampaikan

laporan perkembangan kegiatan;

s. Menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap diberhentikan

jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut;
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t. Memastikan pengelolaan dana di UPK sesuai prosedur dan ketentuan, dan

secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kas dan

rekening.

Fasilitator Teknik (FT-Kec) Kecamatan Bungaraya mempunyai tugas dan

tanggung jawab sebagai berikut:

a. Membantu dan memberikan bimbingan teknis kepada seluruh KPMD;

b. Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut yang disesuaikan dengan rencana

pelaksanaan kegiatan masyarakat/desa

c. Memfasilitasi dan membantu melakukan kegiatan survei dan pengukuran

usulan kegiatan prasarana (termasuk usulan sarana kesehatan dan pendidikan,

seperti: bangunan sekolah, bangunan pelayanan kesehatan);

d. Membantu dan memberikan bimbingan teknis dalam membuat desain dan

gambar konstruksi, perhitung volume dan kebutuhan bahan/peralatan, jadwal

pelaksanaan dan RAB usulan prasarana sesuai kaidah-kaidah teknis dengan

memperhatikan dampak lingkungan.

e. Membantu mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan terhadap usulan

kegiatan prasarana, seperti pengadaan bahan dan alat, penggunaan alat berat

dan melakukan supervise dalam pelaksanaannya;

f. Memberikan pelatihan teknis onstruksi secara sederhana kepada kader teknis

dan masyarakat yang melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan

prasarana/sarana;
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g. Melakukan review RKTL dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan di

masyarakat serta memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan

kemajuan pelaksanaan fisik di lapangan;

h. Membantu FT-Kab dalam memeriksa kualitas dan kuantitas serta

mengeluarkan dan mengesahkan sertifikasi terhadap penerimaan bahan dan

alat, hasil pekerjaan atau konstruksi bangunan dan penyelesaian pekerjaan

prasarana;

i. Memfasilitasi pembentukan tim pemelihara kegiatan sejak awal pengajuan

usulan dan memberikan pelatihan untuk operasioanal dan pemeliharaan

prasarana yang dibangun;

j. Membantu menghubungkan dengan para pihak terkait, baik instansi

pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan jenis usulan kegiatan

prasarana yang ada baik di wilayah kecamatan maupun kabupaten;

k. Tugas atau aktifitas lain yang diperlukan masyarakat dan tidak bertentangan

dengan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan berkaitan dengan

kegiatan prasarana;

l. Melaporkan kemajuan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bidang

tugas bimbingan teknis dan upaya penanganan yang telah dilakukan;

m. Mengadakan rapat koordinasi bulanan d kecamatan;

n. Menghadiri rapat koordinasi bulanan di kabupaten dan menyampaikan

laporan perkembangan kegiatan secara rutin;

o. Menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap diberhentikan

jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut.
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Setrawan Kecamatan Kecamatan Bungaraya mempunyai tugas dan

tanggung jawab sebagai berikut:

a. Menyebarluaskan dan mensosialisasikan pembangunan partisipatif kepada

masyarakat dan aparat desa/kecamatan;

b. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan

kegiatan bersama masyarakat dimulai dari proses sosialisasi hingga

pelestarian kegiatan;

c. Memandu proses musrenbang kecamatan;

d. Memberikan informasi kebijakan pemerintah kabupaten dalam musrenbang

desa;

e. Mendorong kerja sama antara masyarakat dengan pihak ketiga/swasta dalam

pelaksanaan pembangunan;

f. Mendampingi utusan kecamatan dalam musrenbang kabupaten;

g. Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan pembangunan sesuai

dengan mekanisme (Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional);

h. Memberikan pelatihan dan bimbingan peningkatan kapasitas pemerintah

desa;

i. Memfasilitasi dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat baik untuk

peningkatan kapasitas masyarakat maupun peningkatan kapasitas

pemerintahan desa;

j. Memfasilitasi penyusunan perdes yang partisipatif;
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k. Mendorong terciptanya mekanisme kontrol atau pengawasan oleh masyarakat

sendiri;

l. Melakukan koordinasi dengan setrawan kabupaten dalam pelaksanaan

kegiatan;

m. Mensosialisasikan hasil musrenbang kabupaten ke masyarakat dan aparat

desa dan kecamatan;

n. Menyampaikan laporan bulanan di lokasi tugas tentang kemajuan

pelaksanaan kegiatan, masalah dan kendala, serta rencana dan realisasi

kegiatan kepada setrawan kabupaten.

STRUKTUR PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAAN KECAMATAN

BUNGARAYA KABUPATEN SIAK

BKAD

Ketua : Abdul Razak

Sekretaris : Suwarno

Bendahara : Rina R

Kecamatan

Camat

PJOK
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UPK

Ketua : Prasetyawan

Sekretaris : Sriani

Bendahara : Amin M

BP-UPK

Ketua : Erliyanto

Sekretaris : Sofyan, AM

Bendahara : Hasnah

Fasilitator

Ketua : Agus

Sekretaris : Yurnalis

Bendahara : Eli Syafriani

Kelembagaan Pendukung

- Tim Verifikasi

- Tim Pendanaan

- Tim Pemeliharaan

- Tim Pemantau

- KPMD

- Tim Penyehatan SPP


