
BAB III

LANDASAN TEORITIS

A. Program RIS PNPM Mandiri

1. Pengertian Program RIS PNPM Mandiri

RIS PNPM Mandiri adalah singkatan dari Rural Infrastructure

Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang

artinya adalah Rural yaitu dasar perdesaan, Infrastructure yaitu kerangka

dasar, dan Support adalah pendukung1 jika diartikan secara umum maka

RIS diartikan dengan pendukung infrastruktur dasar secara mandiri

diperdesaan.

Dalam buku pedoman Umum Program RIS-PNPM Mandiri

dijelaskan Program RIS-PNPM Mandiri merupakan program

pembangunan infrastruktur berbasis pemberdayaan yang bantuannya

meliputi kapasitas perencanaan dan pengembangan masyarakat,

melaksanakan infrastruktur desa dan pengembangan kapasitas terhadap

pelaku program khususnya dalam pendampingan dan pengendalian.2

1 Sam.s Warib, Kamus Lengkap Indonesia-Inggris ( Jakarta: Sando Jaya) hal 15
2 Pedoman Umum RIS-PNPM Mandiri tahun 2014



Menurut direktur pengembangan permukiman  direktorat jenderal

cipta karya Januari /2014tentang pedoman umum Pelaksanaan Program

RIS-PNPM Mandiri tahun 2014 adapun komponen program adalah:

1. Penguatan Kapasitas Perencanaan dan Pengembangan Masyarakat

Melalui serangkaian proses pembelajaran kepada masyarakat dimulai

dengan pembangkitan kesadaran melalui rembug-rembug persiapan,

melakukan identifikasi dan penggalian gagasan terhadap persoalan dan

kebutuhan yang nyata serta menyusunnya dalam sebuah perencanaan

partisipatif dalam dokumen yang disebut sebagai PJM Pronangkis dan RKM

yang berupa kegiatan tahunan dan realisasi dari rencana tersebut, serta mampu

untuk memelihara hasil-hasil kegiatan serta mengembangkannya sehingga

menjamin tersedianya infrastruktur yang berkelanjutan.

2. Peningkatan Kapasitas Pelaku dan Pemerintahan

Menjadi komponen program dalam upaya pengendalian pelaksanaan

program dan pembinaan dengan membangun keterkaitan (linkage), rencana

masyarakat dan rencana program pembangunan daerah dengan

mengintegrasikan perencanaan partisipatif masyarakat dan rencana

pembangunan kabupaten dalam mekanisme musyawarah perencanaan

pembangunan (musrenbang) baik ditingkat Desa, Kecamatan hingga

Kabupaten, dan Provinsi.



3. Peningkatan Layanan dan Infrastruktur Desa Melalui Bantuan Langsung

Masyarakat (BLM)

Selain ditujukan untuk menyediakan layanan infrastruktur dasar perdesaan

juga dimaksud untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa melalui

penyediaan infrastruktur pada kawasan potensial/strategis pada tataran desa

sehingga diharapkan tumbuhnya kegiatan kegiatan produktif yang mampu

meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya

mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan ekonomi daerah.

Pengelolaan dana BLM langsung diberikan kepada masyarakat melalui

kelembagaan OMS dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui

sebuah forum pertemuan masyarakat desa sebagai bentuk transparasi dan

akuntabilitas yang menjadi prinsip dalam pelaksanaan program RIS-PNPM.

Siklus penyaluran dana BLM lebih dari satu kali kepada masyarakat, juga

diharapkan dapat memandirikan masyarakat untuk menumbuhkembangkan

keswadayaan masyarakat dalam membangun desanya.

Selanjutnya berdasarkan  pedoman pelaksanaan Program RIS-PNPM

Mandiri dijelaskan beberapa pihak yang terkait dalam penyelenggaraan

program RIS-PNPM Mandiri dari tingkat Kabupaten hingga Desa antara lain:

1. Tim Koordinasi Kabupaten RIS-PNPM Mandiri

Koordinasi antar instansi/antar sektor di tingkat kabupaten dilakukan

oleh Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten yang dibentuk minimal



melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten. Tim Koordinasi

Kabupaten melibatkan beberapa unsur Dinas/Instansi terkait dalam

penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan yang berada dibawah

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten (TKPK). Ketua Tim

Koordinasi adalah Kepala Bappeda Kabupaten dan beranggotakan dari unsur

Dinas Pekerjaan Umum/Cipta Karya, Dinas PMD dan Camat.3

Tugas Tim Koordinasi Kabupaten, adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan program pada tingkat kabupaten

2. Memberikan arahan dalam pelaksanaan dan pengendalian program

diwilayah kerjanya;

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan RIS-PNPM Mandiri

diKabupaten;

4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RIS-PNPM Mandiri

diKabupaten;

5. Memantau dan membantu penyelesaian berbagai permasalahan

yangtimbul di dalam pelaksanaan kegiatan serta mengambiltindakan/sanksi

yang diperlukan;.

6. Melakukan pertemuan dengan DPIU dan perangkat desa sekurang-

kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun;

3 Modul Pelatihan Fasilitator Masyarakat, hal 9-10



7. Melaporkan perkembangan kegiatan, hasil audit, dan evaluasi kepada

Bupati melalui TKPK Kabupaten;.

8. Memastikan bahwa proses kegiatan sesuai dengan pedoman RIS PNPM

Mandiri.

2. Unit Pelaksanaan Program Kabupaten (DPIU)

Unit Pelaksana Program Tingkat Kabupaten atau District Project

Implementation Unit (DPIU) dibentuk ditingkat kabupaten dalam lingkungan

Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya, dan ditetapkan minimal melalui

SK Kepala Dinas PU/Tarukim Kabupaten. Dalam struktur organisasi DPIU

disyaratkan harus melibatkan minimal 30 % anggotanya adalah perempuan

dan satu diantaranya bertanggungjawab dalam pengarus-utamaan gender.

DPIU terdiri dari unsur-unsur Dinas PU/Tarukim Kabupaten,Sekretaris adalah

Kepala Satker PIP/PPK PPIP (RIS-PNPM). Kelembagaan DPIU terdiri dari

Kepala, Sekretaris, Bidang Teknis, Bidang Keuangan, Bidang Pelatihan dan

Pemberdayaan, Bidang Pengarus-utamaan Gender, Bidang Pengendalian,

Penanganan Pengaduan dan Pelaporan.4

Tugas dan Tanggung jawab DPIU adalah:

4 Ibid, h.10-11



1. Membantu pelaksanaan tugas PPIU dalam penyelenggaraan program di

wilayah kabupaten;

2. Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Kabupaten

dalampenyelenggaraan program di wilayah kabupaten;

3. Mengkoordinir seluruh pelaku program dalam penyelenggaraanprogram di

tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;

4. Melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku program di

tingkatkabupaten dan desa melalui pembinaan dan pengawasan;

5. Melakukan pengelolaan pengaduan dan tindak turun tangan dalam

penanganan permasalahan di lapangan

6. Melakukan pengelolaan pelaksanaan Gender Action Plan;

7. Melakukan pengendalian teknis pelaksanaan program, monitoring, ujipetik

dan evaluasi pelaksanaan untuk memastikan pencapaian loancovenance dan

pencapaian kinerja pelaksanaan program

8. Menyusun laporan secara rutin kepada PPIU dan Tim KoordinasiKabupaten.

3. Pemerintah Kecamatan

Pemerintahan Kecamatan dalam hal ini adalah perangkat daerah

Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh camat.

Camat merupakan anggota dari Tim Koordinasi Kabupaten, dengan tugas dan

peran dalam penyelenggaraan RIS-PNPM adalah meliputi:



1. Membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kabupaten dalam

penyelenggaraan pembangunan di wilayahnya;

2. Melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan informasipenyelenggaraan

PNPM Mandiri di wilayahnya;

3. Mengkoordinasikan dan melakukan pemantuan pelaksanaan PNPM Mandiri

di wilayahnya;

4. Melakukan koordinasi dengan DPIU, TAMK dan FM

dalampenyelenggarakan RIS-PNPM di wilayahnya;

5. Memfasilitasi pertemuan di tingkat kecamatan

6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan dan

pengembangan pembangunan di wilayahnya;

7. Mendorong terlaksananya integrasi PJM Pronangkis menjadi atau kedalam

RPJM Desa;

8. Mendukung akses pendanaan usulan kegiatan pengembanganpembangunan

partisipatif di wilayahnya

9. Membantu pengawalan usulan prioritas masyarakat dalammusrenbang

kecamatan dan kabupaten;

2. Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa dalam hal ini adalah Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penyelenggara urusan pemerintahan

desa sesuai dengan peraturan dan yang ditetapkan. Pemerintah Desa terdiri

dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mempunyai tugas untuk



menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Sedangkan BPD mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan pemerintahan desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat. Dalam penyelenggaraan RIS-PNPM Mandiri tugas perangkat

desa adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan RIS-PNPM Mandiri di wilayah

kerjanya.

2. Menciptakan suasana kondusif dan harmonis dalam penyelenggaraan program

di tingkat desa.

3. Memberikan fasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan di tingkat desasesuai

dengan pedoman umum, pedoman pelaksanaan dan petunjukteknis yang

sudah ditetapkan.

4. Mendorong penyelenggaraan program secara transparan dan akuntabel;

5. Membina kelembagaan yang sudah terbentuk agar dapat berfungsisecara

berkelanjutan dalam proses perencanaan partisipatif.

6. Memfasilitasi dan melakukan proses integrasi PJM Pronangkis kedalam

RPJM Desa dan implementasi melalui sinkronisasi program dan channeling

ke berbagai pihak lainnya.

Sedangkan BPD mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mendorong partisipatif masyarakat.

2. Membantu penanganan pengaduan.



3. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan

terhadap kinerja perangkat desa.

4. Membantu proses integrasi PJM Pronangkis menjadi atau ke dalam

RPJM Desa.

5. Memberikan fasilitasi dan dukungan dana terhadap penyelenggaraan

kegiatan pemeliharaan dan pengembangan pembangunan partisipatif;

5. Kelembagaan Tingkat Masyarakat

Masyarakat desa sasaran merupakan pemilik kegiatan RIS-PNPM Mandiri

sehingga masyarakat harus dapat memberikan dukungan dan berperan aktif

selama penyelenggaraan program. Masyarakat merupakan pelaksana utama dalam

pelaksanaan program ditingkat desa, sehingga keberhasilan program ini akan

sangat tergantung pada peran aktif masyarakat tersebut baik dalam proses

penyiapan masyarakat, sosialiasasi, perencanaan, pelaksanaan dan

pemeliharaannya. Pengelolaan RIS-PNPM Mandiri ditingkat desa dilaksanakan

oleh OMS, KPP, dan KPMD yang dipilih dan dibentuk oleh masyarakat dalam

suatu mekanisme musyawarah desa.

1. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)

OMS ditetapkan dalam Musyawarah Desa I. Disyaratkan tiap desa

dibentuk 1 (satu) OMS. Bagi desa yang sudah pernah melaksanakan program

RIS PNPM di Tahun sebelumnya, maka OMS yang sudah ada tersebut dapat



ditetapkan kembali dalam musyawarah desa I. Bagi desa yang baru

mendapatkan bantuan program dapat memanfaatkan organisasi yang sudah

ada atau membentuk OMS dengan keanggotaannya disetujui oleh masyarakat

melalui Musyawarah Desa I. Pembentukan OMS disahkan melalui Surat

Keputusan Kepala Desa.5

Pengurus OMS tidak dibolehkan berasal dari unsur Pemerintahan Desa.

Susunan pengurus OMS terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, dan

anggota (tim teknis dan tim pengadaan barang). Jumlah minimal pengurus

OMS adalah minimal 8 orang dan keanggotaannya 40% adalah kaum

perempuan. OMS antara lain bertugas untuk:

1. Menandatangani dan mentaati pakta integritas yang disepakati bersama

kepala desa dan wakil masyarakat;

2. Memfasilitasi dan menyelenggarakan forum-forum musyawarah desa dan

rembug-rembug warga;

3. Mendorong keterlibatan kaum perempuan, masyarakat miskin sertakaum

minoritas dalam setiap tahapan kegiatan;

4. Memfasilitasi penyusunan PJM Pronangkis dan integrasi PJM;Menyusun

RKM dan memfasilitasi KPP dalam penyusunan RPJM;

5. Mengajukan PJM Pronangkis dan RKM kepada DPIU untuk diverifikasi;

6. Menyusun perencanaan teknis dan RAB;

5 Sumber data dari pedoman RIS PNPM Mandiri,2014



7. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RKM;

8. Membuka rekening bantuan dana sosial (rekening harus dengan dualaccount,

antara Ketua dan Bendahara OMS);

9. Menjamin dan memfasilitasi terlaksananya transparansi kegiatan;

10. Menandatangani kontrak kerja (oleh ketua OMS) dengan PPK (Pejabat

Pembuat Komitmen) RIS-PNPM Mandiri Tahun 2013;

11. Melakukan pengajuan pencairan kepada Satker/PPK dengan lampiran

Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Buku Kas tingkat desa yang dilengkapi

nota/bukti pengeluaran dan fotokopi buku rekening bank OMS;

12. Membuat Laporan Buku Kas tingkat desa dan mengumpulkan bukti-bukti

pengeluaran;

13. Menyusun laporan pencairan dana dan pengelolaan dana;

14. Memonitor pelaksanaan kegiatan fisik harian;

15. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan sesuai dengan format pedoman;

16. Menyelenggarakan rembug-rembug warga untuk membahas kemajuan dan

permasalahan pelaksanaan kegiatan minimal seminggu sekali;

17. Menyebarluaskan laporan kemajuan kegiatan melalui media komunikasi yang

ada di tingkat desa, papan informasi, dan media lainnya yang dapat diakses

oleh semua pihak minimal seminggu sekali;

18. Menyelenggarakan musyawarah desa IV.

19. Melakukan serah terima pekerjaan sesuai ketentuan;



20. Menyusun dan menyampaikan laporan akhir hasil Mudes IV kepada Satker

Kabupaten;

21. Menyimpan seluruh dokumen perencanaan dan pelaksanaan secara baik

untuk kepentingan audit.

1. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)

KPP adalah organisasi warga masyarakat yang merupakan perwakilan

masyarakat desa yang berkepentingan selaku pengguna/pemanfaat infrastruktur,

dan perwakilan masyarakat setempat. KPP dapat melibatkan unsur pemerintahan

desa (selain Kepala Desa). KPP dibentuk melalui mekanisme Musyawarah Desa I

yang pembentukannya difasilitasi oleh Fasilitator Masyarakat, disahkan oleh

Kepala Desa dan diketahui oleh DPIU. Lembaga KPP akan berfungsi secara

berkelanjutan. KPP akan dikuatkan kelembagaannya agar menjadi kelompok

masyarakat yang dapat menjadi sumber inspirasi untuk membangun prakarsa dan

kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pemanfaatan, pengoperasian dan

pemeliharaan infrastruktur di desa kita masing-masing.6

Tugas-tugas KPP adalah sebagai berikut:

1. Memantau pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan partisipatif di tingkat desa;

2. Melakukan sosialisasi secara kontinyu untuk mendapatkan kepercayaan,

pengakuan, menjaring keswadayaan masyarakat.

6 Modul pelatihan Fasilitator Masyarakat, Op.Cit, h. 21



3. Melakukan musyawarah desa dalam rangka penetapan AD-ART KPP;

4. Menyusun Rencana Pemanfaatan dan Pemeliharaan (RPP-KPP) yang

mencakup mekanisme pengaturan pelaksanaan pemanfaatan dan

penyusunan kegiatan pemeliharaan serta pendanaanya.

5. Melakukan musyawarah desa untuk menetapkan rencana kerja,

pengaturan pemanfaatan dan usulan kegiatan pemeliharaan dan

pendanaan;

6. Mengumpulkan dan mengelola dana untuk Operasional dan Pemeliharaan

(O&P) yang diperoleh dari iuran warga, kas desa,bantuan APBD dan

pihak-pihak lainnya.

2. Kader Pemberdaya Masyarakat Desa (KPMD)

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, selanjutnya disingkat KPMD adalah

anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan

untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat

dan pembangunan partisipatif. KPMD adalah bentukan Pemerintah Desa dengan

keanggotaan ditetapkan minimal 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) orang.



Apabila di desa sasaran RIS-PNPM belum membentuk KPMD, maka RIS-PNPM

memfasilitasi pembentukan KPMD melalui Musyawarah Desa I. 7

KPMD mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lembaga

Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif,

yang meliputi:

1. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi

aktifdalam kegiatan pembangunan diwilayahnya;

2. Membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan

membantu mengidentifikasi masalahnya;

3. Membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat

menangani masalah yang dihadapi secara efektif;

4. Mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-

benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan

masyarakat;

5. Melakukan pekerjaan purna waktu untuk menghadiri

pertemuan/musyawarah, membantu kelompok masyarakat dalam

memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

4. Tim Perencana dan Integrasi

Tim Perencana dan Integrasi (TPI) dibentuk dalam forum Musyawarah

Desa I. Tim ini dibentuk secara fokus untuk menyusun dan atau memberikan

7 Ibid, h.23



penguatan kepada kualitas dan lingkup kegiatan pada PJM Pronangkis, sampai

dengan proses integrasi PJM Pronangkis tersebut untuk menjadi RPJM Desa. Tim

Perencana PJM dan Integrasi ini terdiri dari Sekretaris Desa dan keperwakilan

dari OMS, KPP, KPMD serta lembaga lain yang ada di tingkat desa,serta

keperwakilan dari tokoh masyarakat.Secara umum tugas dari tim perencana dan

integrasi ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan review/evaluasi terhadap PJM Pronangkis yang sudah

adaatau melakukan review terhadap RPJM Desa yang sudah ada

2. Melakukan penyusunan PJM Pronangkis bagi desa baru dalam

kegiatan RIS-PNPM;

3. Melakukan peningkatan kualitas dan lingkup kegiatan dalam PJM

Pronangkis;

4. Melakukan muyawarah desa untuk integrasi PJM Pronangkis ke dalam

RPJM Desa

5. Menyusun RPJM Desa untuk disahkan oleh BPD;

6. Menyusun usulan RKP Desa dalam musrenbang.

5. Tenaga Ahli Manajemen Propinsi (TAMPr)

Pada tahap persiapan, TAMPr berkewajiban menyiapkan pelaksanaan

sosialisasi, diseminasi dan pelatihan (pengembangan kapasitas) dengan

narasumber dari TKP, CPMU, NPMC dan TAMPr. TAMPr juga akan melakukan



pendampingan dalam penyelenggaraan sosialisasi dan pengembangan kapasitas di

tingkat Kabupaten. Pada tahap pelaksanaan, TAMPr bertanggung jawab untuk

melakukan pendampingan, supervisi dan monitoring, termasuk pengelolaan

keuangan BLM di tingkat desa. TAMPr bertanggungjawab memberikan

dukungan teknis dan manajemen dalam penyelenggaraan program pada tingkat

Propinsi. Secara rinci tugas dan tanggung jawab TAMPr adalah:8

1. Membantu pelaksanaan tugas PPIU dalam penyelenggaraan program di

tingkat kabupaten dan desa sasaran;

2. Melakukan fungsi manajemen dan pengorganisasian penyelenggaraan

kegiatan di tingkat propinsi dan kabupaten;

3. Melakukan koordinasi dengan TKP;

4. Melakukan rapat bulanan/EGM di tingkat propinsi;

5. Mengikuti dan melakukan pengendalian terhadap substansi rapat 2 mingguan

di tingkat kabupaten;

6. Membantu dan pendampingan pelaksanaan OJT kepada FM dalam setiap

siklus tahapan;

7. Melakukan pendampingan dan pembinaan di lapangan;

8. Melakukan monitoring, pengendalian, dan uji petik serta audit gender untuk

memastikan aspek perlindungan sosial, lingkungan, jaminan kualitas

8 Ibid, H. 29-31



pekerjaan (Quality Assurance), gender, partisipasi masyarakat dan

penyebarluasan program serta pengendalian dan monitoring(loan covenance);

9. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja TAMK dan FM dalam

melaksanakan tugas dan kewajibannya;

10. Membantu PPIU dalam pengelolaan pengaduan dengan memberikan saran

penanganan pengaduan serta melakukan tindak lanjut dan melaporkan

hasilnya kepada PPIU;

11. Menyusun laporan bulanan pelaksanaan kegiatan program di tingkat

Kabupaten, termasuk Laporan Manajemen Keuangan (LMK) dan Laporan

Manajemen Proyek (LMP) oleh TAMK;

12. Mengumpulkan dokumen pencairan dana BLM mencakup SP2D, SPM,SP3,

BA, Ringkasan Kontrak dan Kwitansi;

13. Melakukan dokumentasi pada setiap tahapan pelaksanaan;

14. Memberikan dukungan teknis dalam proses perencanaan kegiatan ditingkat

desa;

15. Melakukan verifikasi RKM dan PJM Pronangkis

16. Melakukan verifikasi dokumen pencairan agar sesuai dengan persyaratan dan

ketentuan yang sudah ditetapkan

17. Melakukan evaluasi pelaksanaan RIS-PNPM di tingkat Kabupaten;

18. Melakukan penguatan kepada KPP terkait dengan penyusunan rencana

Operasi dan Pemeliharaan, legitimasi, dan pelaksanaan pemeliharaan, serta

keberlanjutan program;



6. Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK)

Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK) merupakan tenaga ahli dari

RPMC yang berada di wilayah Kabupaten dan bertugas mendukung serta

memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas bagi para pelaksana

program ditingkat kabupaten dan desa . Tenaga Ahli manajemen kabupaten

(TAMK) bertanggung jawab langsung atas mutu pelaksanaan program di

tingkat Kabupaten dan melaporkan kepada DPIU dan RPMC Propinsi.9

Secara rinci tugas dan tanggung jawab TAMK adalah:

1. Membantu pelaksanaan tugas DPIU dalam penyelenggaraan program di

tingkat kabupaten dan desa sasaran;

2. Melakukan fungsi manajemen dan pengorganisasian penyelenggaraan

kegiatan di tingkat kabupaten dan desa sasaran;

3. Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Kabupaten;

4. Melakukan OJT kepada FM dalam setiap siklus tahapan;

5. Melakukan rapat 2 mingguan dengan fasilitator;

6. Melakukan pendampingan dan pembinaan di lapangan; Melakukan

monitoring, pengendalian, dan uji petik untuk memastikan aspek perlindungan

sosial, lingkungan, jaminan kualitas pekerjaan (Quality Assurance), gender,

partisipasi masyarakat dan penyebarluasan program serta pengendalian dan

monitoring (loancovenance);

9 Ibid, h. 31-33



7. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja FM dalam

melaksanakan tugas dan kewajibannya;

8. Membantu DPIU dalam pengelolaan pengaduan dengan memberikan saran

penanganan pengaduan serta melakukan tindak lanjut dan melaporkan

hasilnya kepada DPIU;

9. Menyusun laporan bulanan pelaksanaan kegiatan program di tingkat

kabupaten, termasuk Laporan Manajemen Keuangan (LMK)dan Laporan

Manajemen Proyek (LMP) oleh TAMK;

10. Mengumpulkan dokumen pencairan dana BLM mencakup SP2D, SPM,SP3,

BA, Ringkasan Kontrak dan Kwitansi dan disampaikan ke TAMPr dan

NPMC;

11. Melakukan dokumentasi pada setiap tahapan dan pengambilan titik koordinat

pada setiap kegiatan;

12. Memberikan dukungan teknis dalam proses perencanaan kegiatan di tingkat

desa;

13. Menyetujui Perencanaan dan RAB yang dibuat oleh OMS melalui Satker/PPK

Kabupaten;

14. Melakukan verifikasi dokumen pencairan agar sesuai dengan persyaratan dan

ketentuan yang sudah ditetapkan;

15. Melakukan evaluasi pelaksanaan RIS-PNPM di tingkat Kabupaten;



16. Melakukan penguatan kepada KPP terkait dengan penyusunan rencana

Operasi dan Pemeliharaan, legitimasi, dan pelaksanaan pemeliharaan, serta

keberlanjutan program;

Sedangkan yang menjadi Pendamping Masyarakat di tingkat Kabupaten

adalah tenaga ahli Manajemen Kabuapten (TAMK) dan ditingkat desa adalah

pendamping desa yang disebut Fasilitator Masyarakat.

7. Fasilitator Masyarakat.

Fasilitator masyarakat (FM) merupakan pendamping masyarakat dalam

melaksanakan kegiatan PNPM Infrastruktur Perdesaan (RIS-PNPM Mandiri)

secara langsung di tingkat desa. Fasilitator masyarakat bertugas memberikan

motivasi, bimbingan dan pembinaan kepada OMS, KPP dan KPMD.

Setiap satu tim FM terdiri dari dua orang yaitu satu orang fasilitator

pemberdayaan, dan satu orang fasilitator teknis, yang ditugaskan untuk

melakukan pendampingan di dua, tiga dan empat disesuaikan dengan kondisi

desa sasaran. Secara umum peran FM dalam pendampingan masyarakat

adalah sebagai berikut :

a. Manajerial



Dalam penyelenggaraan program di tingkat desa, FM harus dapat

menjalankan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan dan pengendalian dalam proses pendampingan masyarakat.10

b. Penggerak

Dalam penyelenggaran program di tingkat desa, FM harus dapat

menggerakkan masyarakat, kelembagaan, untuk berpartisipasi dalam setiap

tahapan kegiatan. FM agar dapat menggerakkan masyarakat untuk menjadikan

nilai-nilai pemberdayaan sebagai nilai-nilai sosial masyarakat, melalui

pembangkitan nilai-nilai kearifan lokal yang membudaya dalam kehidupan

kemasyarakatan.

c. Coaching

Dalam penyelenggaraan program di tingkat desa, FM agar memfasilitasi

pelaksanaan kegiatan melalui pendampingan dalam setiap tahapan. yang

diarahkan pada memberikan solusi pemecahan masalah yang didasari pada

kekuatan yang ada di masyarakat. Dukungan ini diberikan melalui hubungan erat

antara FM dan OMS serta KPP melalui komunikasi tatap muka, komunikasi 2

arah, dan penggalian kekuatan untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan.

10 Op. Cit. h.22



d. Pemandu

Dalam penyelenggaraan program di tingkat desa, FM agar memberikan

pemahaman kebijakan, pedoman, aturan, pengetahuan teknis, dan administratif

serta keahlian dan sikap melalui On Job Training. Tugasnya :

a. Berkoordinasi dengan pemerintahan desa, dan tokoh masyarakat dalam

pelaksanaan kegiatan RIS-PNPM Mandiri;

b. Melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan program kepada seluruh

masyarakat di tingkat desa;

c. Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan;

d. Melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana.

e. Mengidentifikasi keanggotaan OMS, KPP, KPMD, dan pada tanggungjawab

dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat;

f. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan untuk OMS, KPP, KPMD, Aparat

Desa dan Kepala Dusun;

g. Secara khusus memberikan pembinaan kepada Kader Pemberdaya

h. Masyarakat (KPMD) sebagai pengganti FM pada saat program selesai.

i. Berkoordinasi dengan TAMK, DPIU, dan Satker kabupaten, untuk kelancaran

kegiatan;

j. Menyampaikan laporan bulanan kepada Satker Propinsi yang berisikan

catatan harian yang dilengkapi dengan risalah Rapat Dua (2)



k. Mingguan di tingkat kabupaten yang telah dilengkapi dengan tandatangan

PPK Kabupaten, DPIU dan TAMK;

l. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan DPIU, dan TAMK.

2. Konsep Operasional Program RIS PNPM Mandiri

a. Program adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi

guna mencapai tujuan yang telah ditentukan

b. RIS PNPM merupakan satu program pemerintah yang dinaungi direktur

pengembangan permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya yaitu

kegiatan untuk mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan akses

infrastruktur perekomian masyarakat desa

c. Organisasi masyarakat setempat (OMS) adalah pengelola dana BLM

ditingkat desa yang dibentuk oleh masyarakat desa sasaran program

RIS PNPM Mandir melalui musyawarah desa 1

d. Dana BLM yang dimaksud adalah dana bantuan langsung berupa dana

hibah sebesar 250 juta untuk pembangunan kegiatan infrstruktur

menuju kawasan potensial desa di desa sasaran

e. Musyawarah desa adalah pertemuan di desa untuk mengambil

keputusan program ditingkat desa yang dilakukan sebanyak empat kali

selama satu periode



f. Kecamatan Bukit Batu adalah salah satu kecamatan yang ada di

Kabupaten Bengkalis yang mendapatkan program RIS PNPM Mandiri

B. Ekonomi Islam

1. Pengertian Dan Landasan  Teori Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang berupaya memandang,

meninjau, meneliti yang pada akhirnya menyimpulkan dan menyelesaikan

permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam.11

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi rabbani dan insani.

Disebut ekonomi rabbani karena syarat dengan arahan dan nilai-nilai ilahiah.

Lahir Ekonomi Islam dikatakan dasar sebagai Ekonimi Islam karena sistem

ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.12

Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia

dalm memenuhi kebutuhan dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian dan

kesejahteraan Dunia dan Akhirat).13

11 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam(P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta) : PT
RajaGrafindo Persada, 2008 edisi 1 hal 19

12 Mustafa Edwin Nasution,Dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta : kencana,
2010) edisi 1, cet 3 hlm 12

13 M, Sholahuddin, Asas-Asas Ekonomi Islam. (Jakarta PT Grafindo Persada, 2007) h. 4



Menurut Muhammad Abdul Manan ekonomi islam adalah ilmu yang

mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai

islam.

Menurut M.Umar Chapra Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang

membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi

sumberdaya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada

pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa prilaku Makro

Ekonomi yang berkesinambungan dan ketidaksinambungan lingkungan.

Ekonomi Islam adalah aktifitas ekonomi dapat dikatakan sudah sangat lama

yaitu sejak adanya kehidupan manusia di muka bumi ini yaitu sejak Nabi Adam

AS. Perkembangan ekonomi sejalan dengan perkembangan manusia dan

pengetahuan teknologi yang dimiliki.14 seiring berkembangnya perjalanan sejarah

manusia, aspek ekonomi juga turut berkembang dan semakin komplit. Kebutuhan

manusia yang semakin menjadi-jadi dan tidak dapat dipenuhi sendiri

menyebabkan mereke melakukan kegiatan tukar menukar dalam berbagai bentuk.

Melihat kondisi ini Islam menentukan landasan bagi umatnya untuk

senantiasa berpanut kepada landasan tersebut. Dalam filsafat ilmu atau sains

landasan Ekonomi Islam itu dibagi atas tiga bagian, yaitu ontology, epistemology,

dan aksiologi. Ontology adalah segala sesuatu yang berikatan dengan ilmu itu

sendiri. Epistemology adalah makna ilmu yaitu tentang seluk beluk ilmu itu

sendiri, kemampuan dan keterbatasannya. Aksiology adalah segi guna laksana

14 Ahmad Mujadhidin, Ekonomi Islam,(Jakarta:2007), hal:1



dari ilmu, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan upaya untuk meningkatkan

kesejahteraan hidup. 15

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi:













Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan

kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan

peliharalah kami dari siksa neraka". (Al-Baqarah ayat 201).

Islam juga menetapkan prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang digambarkan

seperti bangunan yang dipotong atas nilai universal, yakni Tauhid (keimanan),

Adl (keadilan), Nubuwwah (kenabian), Khilafah (pemerintah), dan Ma’ad (hasil).

Kelima nilai inilah yang menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori

Islam.16

15 Departemen Agama RI, Alqur’an Dan Terjemahan, (Semarang:Toha Putra,1989),h.69
16 Ibid h.13



Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi Islam mempunyai sistem

ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Syariah yang

bersumber pada Al-Quran dan Hadits, serta dilengkapi Jima’dan Qias.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat 109







Artinya; “ Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di

bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan. (Ali-Imran

ayat 109)

Sistem Ekonomi Islam saat ini lebih dikenal dengan sistem Ekonomi Syariah

Fasilitas Ekonomi Syariah ini mempunyai beberapa tujuan diantaranya:

1. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma dan moral Islam.

2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan

keadilan dan persaudaraan yang universal.

3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.

4. Menciptakan kebebasan individu dalam kontes kesejahteraan sosial.



5. Ekonomi Syariah merupakan bagian dari sistem perekonomian Syariah

yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep pada “Amar

ma’ruf nahi mungkar” yang berarti mengerjakan yang benar dan

meninggalkan yang dilarang.

Ekonomi Islam tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dan

bangsa. Ekonomi Islam mampu menanam fenomena masyarakat sehingga dalam

perjalanannya tanpa meninggalkan Sumber Hukum Ekonomi Islam,bisa berubah.

2.Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam yang

sesuai dengan sistem Syariah ini juga memilki prinsip dimana prinsip tersebut

berdasarkan Al-Quran yakni:

a. Prinsip Kebebasan (freedom), (Al-huriyah) mengakui hak individu dan

kelompok dalam hal ini antara lain:

1. Pengakuan dan penghormatan pada keyakinan pribadi.

Alqur’an memberikan kebebasan penuh kepada siapa saja untuk

melakukan transaksi sesuai dengan yang dikehendaki selagi itu tidak diluar

batas Syariah.

2. Legalitas Dagang.

Bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba



b. Prinsip Keadilan atau Persamaan, bahwa kegiatan ekonomi harus

menimbulkan cinta kepada Allah SWT, konsep ini diberikan jaminan kepada

manusia.

c. Prinsip Akhlak Yang Baik

Dalam ajaran Islam prinsip Tauhid hal yang paling asasi dan esensial, ia tidak

boleh terlepas dalam jiwa keyakinan setiap insan muslim.17

Islam mengatur umatnya dalam menjalani kehidupan agar bahagia di Dunia

maupun di Akhirat. Kebahagiaan dan kesejahteraan merupakan keniscayaan bagi

setiap manusia. Kesejahteraan merupakan dambaan setiap manusia dalam

menjalani kehidupan, berbagai macam cara dilakukan untuk menggapai

kesejahteraan tersebut.

Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam merupakan kebebasan dalam menggapai

yang di inginkan, kebebasan itu meliputi kenyamanan, rezeki halal dan

penghapusan riba. Kebebasan dalam menggapai Dunia dan Akhirat.

Salah satu indikator yang dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan

masyarakat adalah pendapatan dan penghasilan untuk dapat memenuhi kebutuhan

hidup masyarakat. Berbagai program dan kegiatan didilakukan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pemberian bantuan, namun

dalam upaya pembangunan kesejahteraan tersebut tentu saja partisipasi

17 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar,2005) h. 93-95



masyarakat sangatlah penting. Pembangunan dibidang kesejahteraan mestinya

merupakan usaha-usaha untuk menjamin keberlanjutan pembangunan tersebut

yang sejauh ini pemerintah telah berusaha untuk mewujudkan pembangunan

kesejahteraan tersebut salah satunya adalah program RIS-PNPM Mandiri.


