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PELAKSANAAN KEBIJAKAN KAMBING BERGULIR
DI BKM PLOSO AGUNG DESA PLOSOKANDANG KECAMATAN

KEDUNGWARU KABUPATEN TULUNGAGUNG
OLEH:

LAILY PURNAWATI

A. LATAR BELAKANG

Desa Plosokandang menjadi satu diantara desa di Kecamatan

Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang mendapatkan program

nasional dari Kementrian Pekerjaan Umum berupa Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakarat Mandiri Perkotaan atau yang biasa di

singkat PNPM MP. Sejak 2005 lalu, keberadaan PNPM MP yang semula

bernama P2KP hingga sekarang semakin mendapatkan perhatian dari

masyarakat.  Hal ini terbukti karena program ini mampu mendukung pada

penurunan angka kemiskinan, melalui bidang andalannya, Tridaya.

Diantarannya kegiatan ekonomi, fisik/lingkungan dan sosial. Diantara

kegiatan bidang itu, hanya kegiatan sosial yang memiliki peranan besar

dalam mendukung pemberdayaan masyaakat kecil yang berada dalam

kategori ekonomi sulit untuk dapat meringankan beban, melalui

rangsangan berupa media seperti kegiatan kambing bergulir. Dengan

rangsangan satu induk kambing, penerima program yang bersyarat dapat

memetik keuntungan yakni anakan kambing dari indukan yang

dipeliharanya. Khusus program tahun 2012, ada setidaknya 12 pemanfaat

dari 2 program serupa untuk melanjutkan kegiatan program kambing
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bergulir tahun 2009 sebanyak 28 pemanfaatan yang tersebar di 28 RT di 3

Dusun yang ada, yakni Dusun Manggisan, Kudusan dan Srigading.

Sebagaimana peran dan tugas sebuah Kelompok Swadaya

Masyarakat atau KSM sebagai panitia pelaksana dengan kendali dari

lembaga PNPM MP ditingkat desa, Badan Keswadayaan Masyarakat

(BKM), ada penggunaan manajemen layanan yang dipergunakan sebagai

standar operational procedur atau SOP. Tanpa adanya manajemen

layanan yang baik,  mustahil kegiatan program kambing bergulir dapat

terlaksana sesuai yang diinginkan masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan melihat permasalahan dari latar belakang diatas, maka

penyusun merumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana

manajemen layanan program sosial kambing bergulir di Desa

Plosokandang Kedungwaru” ?

C. TUJUAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan tersebut

dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :Memahami

bagaimana manajemen layanan public berlaku di program sosial kambing

bergulir.

D. PEMBAHASAN

1. Program Kambing Bergulir.

Program Kambing bergulir merupakan program sosial

pemberdayaan dengan memanfaatkan media kambing. Induk kambing
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yang dibeli oleh KSM sosial kepada pemanfaat dari dana Bantuan

Langsung Masyarakat atau BLM/APBN diberikan kepada pemanfaat

dalam jangka waktu tertentu, dan di gulirkan atau dipindah ke lain

pemanfaat usai kambing menghasilkan anakan.

Di Plosokandang, program kambing bergulir tahun 2011

menggunakan kambing Etawa, karena factor keunggulan :

a. Induk kambing berkualitas dan komersial tinggi.

b. Menghasilkan susu.

c. Memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

d. Resiko kerugian kecil dibandingkan hewan ternak seperti sapi.

e. Mendukung peternakan kambing Etawa dan komunitas demi

peningkatan ekonomi.

Prinsip Dasar Siklus Kegiatan ditingkat desa

Sosialisasi awal

RKM

RK

PSPembentukan LKM

PJM pronangkis

KSM
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Tahapan Siklus Tujuan

1. Sosialisasi awal  Mendapatkan gambaran dinamika
sosial masyarakat.

 Penyebarluasan informasi tentang
adanya sebuah program kambing
bergulir.

 Mengumumkan penerimaan
relawan untuk dijadikan pengurus
KSM sosial kambing bergulir.

2. Rembug Kesiapan
Masyarakat (RKM)

 Membangun komitmen masyarakat
untuk menerima/menolak PNPM
MP. Dari hasil pelaksanaan RKM,
program kambing bergulir diterima.

 Mendapatkan relawan sesuai
criteria.

 Menghasilkan relawan yang
memiliki jiwa sosial.

3. Refleksi Kemiskinan  Menghasilkan relawan yang
mampu memfasilitasi refleksi
kemiskinan.

 Menumbuhkan kesadaran bahwa
ada masalah bersama, yaitu
kemiskinan yang harus dituntaskan.

 Menemukan akar kemiskinan,
membangun niat bersama untuk
menanggulangi kemiskinan.

4. Pemetaan Swadaya  Menghasilkan relawan yang
mampu memfasilitasi dan
melaksanakan PS.

 Menghasilkan relawan yang
mamapu menganalisis masalah
dan potensi masyarakat.

 Membangun motivasi untuk
bertindak.

5. Pembentukan LKM  Menghasilkan relawan yang
mampu memfasilitasi dan
melaksanakan diskusi kelompok
terarah kelembagaan dan
leadership.

 Menyusun draft AD/ART.
 Membentuk panitia LKM.

6. Penyusunan
Program Jangka
Menengah RENTA

 Menghasilkan relawan/LKM yang
mampu melaksanakan PJM
Pronangkis.
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PRONANGKIS  Tersusunnya program kegiatan
penanggulangan kemiskinan,
apakah satu tahun maupun dua-
tiga tahun. Dalam program kambing
bergulir, PJM diusahakan
berlangsung hingga 3-5 tahun.

7. Pengorganisasian
KSM

 Menghasilkan relawan yang
mampu melaksanakan oragnisasi
KSM.

 Terbentuknya KSM sebagai panitia
pelaksana.

Siklus 2 (Januari s/d Desember tahun kedua

Syarat dan Ketentuan program kambing bergulir :

a. Panitia pelaksana kambing bergulir di Plosokandang bersama KSM

Kambing Sejati.

b. Induk kambing jenis Etawa, berusia setidak tidaknya 18 bulan.

PJM/Renta

Review, Renta,
Kinerja LKM,
dan Keuangan

KSM
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c. Induk kembing jenis etawa digulirkan ketika anak kambing melewati

masa sapih, atau setidaknya dalam jangka waktu 2,5-3 bulan paska

melahirkan.

d. Induk kambing digulirkan usai mengalami peranakan dua kali saat

berada disatu pemanfaatan.

e. Perguliran dilakukan KSM kambing sejati dengan pengawasan dan

pendamping unit pengelola sosial serta fasilitator keseluruhan.

f. Pemanfaatan merupakan orang miskin, bertanggung jawab, bersedia

diberdayakan, dan memiliki jiwa yang besar berhadap komitmen

dengan program PNPM MP.

g. Pemanfaatan berhak atas anakan hasil peranakan induk kambing.

h. Pemanfaatan dibebankan atas dana khas sebesar Rp 25 ribu

perekor dari hasil anakan, dengan tujuan swadaya dan

pemberdayaan program kambing.

i. Dana khas yang terkumpul dari pemanfaatan akan dikembalikan ke

pemanfatan dengan pihak KSM sebagai pengelola.

j. Hasil anakan kedua, menggunakan system bagi hasil atau separuh.

k. Pemanfaatan menjadi pihak yang paling bertanggungjawab atas

jalannya program kambing di Plosokandang.

l. Pemanfaatan diutamakan usulan dari pihak RT setempat, dan

melalui rembug warga.

m. Hal hal lain seperti kelayakan kandang menjadi bahan pertimbangan

KSM untuk merealisasikan program kepada pemanfaat.
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Data Pemanfaat KSM Kambing Sejati 2

Nama Pekerjaan Alamat
RT RW Dusun

Kasenu Petani 1 3 Manggisan
Imam susanto Peternak 2 2 Kudusan
Kasturi Buruh 2 2 Srigading
Suprapti Buruh 2 2 Srigading

Sumber dana           BLM tahap 2

Jumlah dana            Rp 5600000

Waktu 4-Nov-11

Data Pemanfaat KSM Kambing Sejati 1

Nama Pekerjaan Alamat
RT RW Dusun

Abdul Rohman
(sekretaris)

Wirausaha 2 2 Srigading

Ali
Yahya(bendahara)

Buruh 1 1 Srigading

Sigit Maryono Sopir 2 2 Srigading
Jarno Buruh 2 2 Srigading
Kolik / khoiriyah Buruh 1 1 Srigading
Abdul Munir Petani 2 2 Srigading
Fauzi Abdulah Petani 2 2 Srigading
Ismail Suwoyo Buruh 1 1 Kudusan

Sumber Dana           Alokasi UPK untuk sosial 2012

Jumlah dana            Rp 8900000

2. Manajemen Program

Ditingkat desa, tiap 7-10 desa akan didampingi oleh tim fasilitator.

Tim faksel ini akan dikontrak satuan kerja Provinsi, yang dalam

kerjanya bertanggungjawab langsung kepada coordinator kota.
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Disamping itu, ditiap desa relawan yang telah diseleksi dan

berdasarkan usulan membentuk BKM sebagai pihak yang menjalankan

PNPM di desa masing masing. Dalam setiap bidang program, panitia

membentuk KSM dengan dampingan UP UP yang masih dibawah

kendali BKM/LKM.

a. Membangun Intregatas

Pemetaan Korupsi

Matrik yang dicantumkan dalam rencana aksi ini mengidentifikasi

beberapa resiko potensi korupsi dan merumuskan beberapa langkah

penanggulangan korupsi.

Rencana Aksi :

Strategi anti korupsi telah dikembangkan untuk dua tataran yang

berbeda, yakni satu pada tataran pusat (melibatkan PU sebagai

Instansi Penaggungjawab), dan satu lagi pada tataran masyarakat

(sebagai penerima manfaat program dan juga sebagai satuan

pelaksana sub-proyek). Tingkat partisipasi dan pemberdayaan

masyarakat merupakan hal yang penting bagi keberhasilan proyek.

Secara bersama-sama, factor tersebut akan mendorong akuntabilitas

yang lebih besar serta tata kepemerintahan yang lebih baik.

Proyek ini mamberdayakan masyarakat (terutama penerima manfaat

proyek) untuk mengelola sub-proyek dan bertanggung jawab

terhadap kualitas teknis dalam penyediaannya, maupun

hasil/keluaran, pada tingkat kelurahan/desa. Desain proyek
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mempertimbangkan secara cermat sosialisasi dan teknik manajemen

yang transparan sehingga memungkinkan terjadinya partisipasi dan

pemberdayaan yang di perlukan. Partisipasi aktif dari anggota

masyarakat di perluakan dalam pencernaan dan pengmbangan sub-

proyek. Selain itu, Program menyediakan dana wakaf tunai yang di

salurkan secara langsung kepada masyarakat, misalnya melalui

rekening LKM.

Bila penerima manfaat memenuhi persyaratan yang di tentukan,

dana dikirim dari Rekening Khusus dalam beberapa hari. Format

standard an sederhana di gunakan untuk mencatat dan melaporkan

pengguna dana. Penyederhanaan ini mengurangi perlunya

ketrampilan khusus yang juga membuat system lebih transparan dan

dapat dipertanggungjawabakan. Melalui partisipasi aktif, lebih besar

kemungkinan masyarakat menginginkan pelayanan dari pemerintah

kota dan menjamin akuntansi yang transparan dari sumberdaya yang

sudah diperuntukan sehingga tercapai manajemen yang efektif dan

perbaikan mata pencaharian masyarakat. Beberapa aspek paling

penting dari rencana aksi ini dapat dirumuskan ke dalam lima unsure

kunci berikut. Yang mendasari keberhasilan masing-masing unsure

tersebut adalah proses konsultasi secara cermat yang menjamin

partisipasi dan pemberdayaan.
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b. Meningkatkan Keterbukaan dan Transparansi.

Unsur ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan materi yang

disajikan dan informasi khusus akan disediakan bagi masyarakat

melalui berbagai cara, termasuk pertemuan public dan papan

pengumunan. Langkah-langkah khusus akan mencakup, tapi tidak

terbatas pada :

 Pengumuman mengenai rencana dan jadwal pengadaan barang

dan jasa tahunan, dokumen pelelangan dan pemerintahan

proposal.

 Pemberian informasi kepada semua penawaran, proposal,

tawaran, dan penawaran harga, setelah penawaran yang berhasil

diumumkan.

 Pengumuman mengenai laporan audit.

c. Pengawasan oleh Masyarakat.

Program tersebut mengakui bahwa pengawasan yang lebih besar

oleh masyarakat akan mengurangi resiko korupsi dan

penyalahgunaan kekuasaan. Program tersebut melibatkan tingkat

partisipasi formal yang tinggi oleh kelompok masyarakat seperti

penerimaan manfaat, sector swasta, dan pimpinan tradisional/adat

dan pimpinan agama, melalui berbagai cara seperti ; pemantauan

partisipatif proyek/hasil akhir, keanggotaan panitia lelang, dan

evaluasi kualitas penyediaan jasa/ barang yang di beli.
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LSM yang ada dan organisasi sosial masyarakat lainnya akan

dibatalkan dalam berbagai cara, antara lain : i) melalui partisipasi

dalam lokakaranya regional; ii) sebagai nara sumber kunci untuk

pengembangan PJM bila memungkinkan; iv) sebagai evaluator ad-

hoc; dan v) sebagai penyedia pelatihan untuk bidang ketrampilan

tertentu.

d. Penanggulangan Kolusi, Penipuan & Nepotisme.

Peluang kolusi dan penipuan berpotensi untuk ada dalam setiap

proyek. Namun, karena tema utama proyek ini adalah tata

kepemerintahan yang lebih baik dan resposif, banyak resiko yang

mungkin tersebut ditanggulagi melalui rancangan proyek. Kolusi,

penipuan dan nepotisme akan sangat berkurang dengan

transparansi dan pengiklanan yang baik dari tiap lelang. Tambahan

audit dan tatacara pelelangan diusulkan seperti pengawasan oleh

tenaga ahli dan pengembangan kapasitas, dengan tenaga ahli

pengadaan  dan manajemen keuangan di tiapwilayah regional. Pada

tingkat pusat, akan ada sebuah komite yang dibentuk untuk

mengevaluasi secara teratur kenerja konsultan yang di kontrak di

bawah proyek ini, dan menyebarluaskan hasilnya akan dilaporkan

langsung kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan

Indonesia, yakni ke kantor kejaksaan. Dalam kasus kolusi,

pemalsuan dan nepotisme dalam masyarakat, kasus tersebut

pertama akan di laporkan, di bahas dan diputuskan pada Rembug
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Warga sebelum mengajukan ke kejaksaan. Pengalaman pada

proyek CDD menunjukan bahwa banyak resiko dapat ditanggulangi

dengan ancaman dan penggunaan sanksi berbasis masyarakat.

e. Mekanisme Penanganan Pengaduan.

Prosedur penanganan pengaduan seperti yang dirumuskan dalam

keppres 80/2003 akan diikuti dengan menugaskan pejabat yang

berwenang yang bertanggung jawab mengelola database

pengaduan dan tindak lanjut. Sementara program ini di rancang

untuk mendorong penyelesaian pengaduan melalui saluran resmi,

sebagaimana juga tekanan public. Dalam beberapa kasus elit local

mungkin menyalahgunakan kekuasaan dan kegiatn program. Untuk

kasus tersebut, system alternative telah dibentuk melalui suatu

mekanisme umpan balik pada tingkat nasional. Satu satuan khusus

ditunjukan untuk menangani pengaduan aka nada pada KMW dan

KMP. Satuan penanganan pengaduan akan menyelidiki dan

memfasilitasi penyelesaian pengaduan dan permasalahan. Database

pengaduan, tindak lanjut yang dilakukan, dan sanksi yang diterapkan

akan di umumkan untuk meningkatkan ketertiban peserta dan

meredam protes. Mekanisme ini juga meningkatkan biaya sosial

penyalahgunaan dana.

Pengaduan akan di tangani secara professional dan tepat waktu, dan

tanpa resiko keributan di masyarakat. Mekanisme penanganan

pengaduan proyek ini juga memberikan akses yang lebih luas bagi
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masyarakat melalui penyediaan alamat untuk mengadu, yang akan

dipasang di papan pengumuman kelurahan/desa.

f. Sanksi & Penyelesaian.

Kejelasan sanksi dan penyelesaian merupakan langkah penting

untuk memerangi korupsi. Seperti sudah dilaksanakan pada PNPM-

MP 1,2 dan 3, program ini memiliki toleransi yang rendah terhadap

korupsi. Masyarakat didorong untuk mengenakan sanksi kepada

warga yang menyalahgunakan kekuasaan yang letah dipercayakan

kepada mereka. Terdapat bukti bahwa sanksi semacam itu dapat

lebih mudah dilaksanakan dan lebih efektif dari pada naskah hukum

yang panjang lebar, khususnya dalam kasus korupsi yang lebih kecil.

Proyek ini tidak mendorong kesiapsiagaan masyarakat yang ekstrim,

tetapi dalam banyak kasus masyarakat dapat mencapai

penyelesaian yang bersahabat tanpa mengambil system legal yang

lambat dan bertele-tele (lihat kotak sebagai contoh). Sanksi formal

juga mungkin diterapkan. Sebagai contoh, pejabat (pemerintah, non-

pemerintah, dll), anggota masyarakat, atau entitas sector swasta

yang terlibat dalam proyek tersebut dapat di laksanakan jika tersedia

bukti yang memadai. Dalam semua kontrak pengadaan, buktin

korupsi, kolusi atau nepotisme akan menyebabkan pemutusan

kontrak terkait, mungkin dengan tambahan penalty yang di kenakan

(seperti denda, masuk daftar hitam,dll) sesuai dengan peraturan

bank dan pemerintah. `penarikan dana dari rekening khusus proyek
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kepada BKM akan di tangguhkan dalam kasus dimana diduga terjadi

penyalahgunaan dana.

Pada skala yang lebih luas, seluruh kota mungkin tidak

diikutsertakan dalam fase berikutnya bila diduga penyalahgunaan

dana terjadi secara luas pada kota tersebut. Informasi mengenai

kasus yang berhasil, dimana pelajaran dapat dipetik dan dana

dikembalikan, akan disebarluaskan.

Kontak 1 :

Contoh tipikal aksi masyarakat memerangi korupsi dalam satu kasus

baru-baru ini masyarakat memutuskan untuk menahan speda motor

milik bendaharawan local sebagai jaminan sampai dana yang hilang

(Rp. 3 juta) dipertanggungjawabkan dan dikembalikan. Ini jauh lebih

cepat dari pada mengadukannya ke aparat hukum yang mungkin

membutuhkan biaya lebih besar daripada jumlah yang hilang dan

membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikannya.

Transparansi

Tarnsparansi dalam pelaksanaan PNPM-MP pada dasarnya dapat

diterapkan dengan membuka akses kepada semua pihak yang

berkepentingan ataupun membutuhkan informasi-informasi

mengenai PNPM-MP; konsep, kebijakan, pengambilan keputusan,

perkembangan kegiatan dan keuangan, serta informasi-informasi

lainnya dari para pelaku PNPM-MP, baik di tingkat proyek, daerah

dan masyarakat.
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Dalam hal ini, semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan

keuangan dana bantuan PNPM-MP harus dipublikasikan dan

disebarluaskan pada masyarakat luas serta pihak-pihak lainnya

secara terbuka melalui papan-papan informasi dan bulletin di tingkat

kelurahan, dan berbagai media yang di mungkinkan cetakan dan

elektronik termasuk situs-web. Di sisi lain, PNPM-MP juga berupaya

mendorong masyarakat luas untuk memahami hak mereka atas

segala informasi yang barkaitan dengan pengelolaan kegiatan serta

dana bantuan PNPM-MP oleh para pelaku-pelaku PNPM-MP.

Penerapan tranparansi lebih ditekankan kepada para pelaku yang

menerima amanat untuk melaksanakan PNPM-MP secara konsisten

dengan maksud, antara lain ; (1) mencegah sedini mungkin

terjadinaya penyimpangan-penyimpangan melalui proses

pengendalian diri dan membudayakan intgritas para pelaku untuk

selalu akuntabel akan apa yang diamanatkan kepada mereka, (2)

membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan control sosial,

(3) menghindarkan salah informasi dan salah presepsi, (4)

membangun kepercayaan semua pihak (trust building) terhadap

pelaksanaan PNPM-MP secara keseluruhan, serta (5) agar

pelaksanaan PNPM-MP dapat dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan, prinsip dan nilai PNPM-MP. Transparansi dalam

pelaksanaan PNPM-MP ini harus dilakukan di semua tataran, antara

lain sebagai berikut :
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1) Di Tataran Penyelenggaraan Proyek.

Untuk menjaga agar transparansi pengelolaan proyek ini dapat

selalu dijaga, maka di tataran penyelenggaraan harus dilakukan

hal-hal sebagai berikut :

 Secara periodic PMU/Satker wajib mendiseminasikan proyek

PNPM-MP secara luas, melalui berbagai media masa, seperti

antara lain ; radio, televise dan Koran, mengenai apa saja yang

disediakan proyek ke masyarakat dan pemda serta sejauh

mana pencapai proyek;

 PMU/Satker wajib mengembangkan dan mengelola situs

jaringan internet (Web-site) yang dapat dengan mudah diakses

oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap proyek

PNPM-MP dan masyarakat untuk mendapatkan gambaran

terkini dari perkembangan PNPM-MP; dan

 PMU/Satker juga wajib menyelenggarakan audit proyek baik

dari segi fnansial dan manajemen yang hasilnya dilaporkan ke

semu pihak terkait.

a) Di Tataran Daerah.

Untuk menjaga transparansi pengelolaan proyek di daerah,

maka pemerintah kota/kabupaten, khususnya penanggung

jawab anggaran PNPM-MP, harus melakukan hal-hal

sebagai berikut :



Laily Purnawati, Pelaksanaan Kebijakan Kambing Bergulir di BKM Plosokandang 181
Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

 Secara periodic wajib mendiseminasikan proyek PNPM-

MP ini secara luas melalui berbagai media masa seperti

antara lain; radio, televisedaerah dan Koran mengenai

apa saja yang di tawarkan oleh proyek ke masyarakat dan

sejauh mana pencapaian proyek serta penggunaan Dana

PAKET

 Kepada penanggung jawab Dana PAKET harus dilakukan

audit menjelang akhir tahun anggaran oleh independen

auditore, baik dari segi fnansial maupun manajemen, yang

hasilnya dilaporkan ke semua pihak terkait; dan

 Manajemen pelaksanaan pemerintah pengelolaan

keuangan proyek – baik untuk BLM maupun PAKET –

nyang dilakukan oleh BPKP maupun auditor independen

kepada pelaku-pelaku PNPM-MP di wilayah masing-

masing.

Akuntabilitas

Di tataran proyek dan daerah akuntabilitas ini dapat dinbangun

dengan meningkatkan transparansi melalui berbagai media baik

media cetak maupun elektronik. Dengan demikian harus disusun

secara periodic ada kegiatan menyebar luaskan informasi

perkembangan PNPM di nasional maupun di daerah baik di Koran,

radio, amupun televise. Disamping itu PMU harus memastikan

bahwa barbagai informasi yang harus sampai ke masyarakat luas
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juga disebar luaskan melalui situs jaringan internet (web site) yang

secara periodic (tiap bulan) diperbaharui. Untuk PMU melalui KMP

(Konsultan Manajemen Pusat) mengkonsolidasikan berbagai

informasi yang diperlukan, melalui jajaran konsultan sampai dengan

fasilitator di lapangan.

Jenis kegiatan yang layak didanai

Pada dasarnya kegiatan yang layak didanai melalui dana BLM

adalah kegiatan sub proyek) yang termasuk dalam PJM/Ren-Ta

Pronangkis, meskipun demikian secara garis besar dapat dibedakan

2 jenis kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan pembangunan yang sudah ditemukan/dikenali pada saat

PS (pemetaan swadaya), biasanya skala besar (kelurahan), di

alokasikan di Ren-Ta sebagai rencana investasi dan dapat

dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh KLM dan

dikoordinasi oleh UPL, bertanggungjawab ke LKM melalui UPL

2) Kegiatan kecil-kecil yang diusulkan oleh KLM tetapi secara

indikatif sudah direncanakan di Ren-Ta, misalkan pembangunan

20 jamban komunal, tapi lokasinya belum ditentukan, dimana KSM

yang membutuhkan dapat mengusulkan. Sifatnya investasi kecil

dan dilaksanakan oleh KSM yang bersangkutan.

Jenis audit dalam pelaksanaan PNPM-MP.

1) Audit oleh instansi pemerintah untuk seluruh pelaku
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Sebagaimana semua proyek/program pemerintah lainnya, maka

PNPM-MP juga akan diaudit oleh BPKP (Badan Pemeriksa

Keuangan dan Pembangunan). Artinya bahwa pemerintah (proyek

PNPM-MP) mempercayakan pelaksanaan audit kepada BPKP.

Audit dilakukan sekali setiap tahun terhadap KSM,LKM/UP,PJOK,

para konsultan pelaksanaan, serta kantor-kantor bank pemerintah

yang ditunjuk sebagai penyalur dana. Lembaga-lembaga

pemeriksa akan mengkoordinasikan kegiatan ini untuk

menghindari duplikasi antar mereka. Bagi instansi pemerintah

pelaksanaan PNPM-MP, konsultan pelaksana, dan bank, titik

berat pemeriksaan adalah pada ada atau tidaknya penyimpangan,

sedangkan bagi KSM dan LKM/UP, lebih pada pendidikan dan

pembelajaran masyarakat tenteng penatabukuan yang sehat.

Audit BPKP terhadap LKM selama masa proyek PNPM-MP lebih

dititikberatkan pada aspek subtantif. Sedangkan audit BPKP

terhadap UP-UP (UPL, UPS dan UPK) difokuskan pada audit

kegiatan administrasi pembukuan, dan keuangan, yang dikelola

oleh masing-masing UP. Laporan pemeriksaan BPKP harus

selesai pada setiap akhir bulan Maret bagi pengeluaran yang

terjadi pada tahun fskal sebalumnya. LKM/UP, KSM, para

konsultan pelaksana, dan bank yang ditunjuk harus

mendokumentasikan catatan-catatan kegiatannya selama tiga
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tahun dan menyerahkannya kepada auditor independen bila

diminta

Auditor independen untuk pelaksana kegiatan PNPM-MP

masyarakat perlu menyadari pentingnya penilaian pihak luar untuk

membuktikan telah dijalankannya prinsip transparansi dan

akuntabilitas. Untuk itu, setiap tahun semua lembaga yang

langsung terkait sebagai pelaksana lapangan PNPM-MP, LKM,

dan para-pihak terkait harus mengauditkan diri kepada auditor

independen. Biaya audit wajib dialokasiakan (BOP). Audit oleh

auditor independent terhadap LKM selama masa proyek PNPM-

MP lebih dititikberatkan pada sapek penyerapan dan penyaluran

dana BLM tahap 1 hingga tahap 3. Sedangkan audit terhadap UP-

UP (UPL, UPS dan UPK) difokuskan pada audit administrasi

pembukuan dan keuangan, yang dikelola oleh masing-masing UP.

2) Monitoring Independen oleh Tim Khusus

Pemerintah atau perwakilan Bank Dunia dapat mambentuk tim

khusus di luar yang telah ada untuk melakukan monitoring

independen atas pelaksanaan PNPM-MP dan para konsultan

pelaksana telah dilakukan sebagaimana mestinya. Tim khusus ini

dapat dibentuk sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih

dahulu baik keberadaan maupun jadwal pemeriksaannya kepada

para perilaku.
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3) Kelompok Pemantau Independen PNPM-MP

Disamping audit resmi tersebut, harus dibangun mekanisme

pengendalian sosial (sosial control). Untuk itu, masyarakat

kelurahan yang peduli pada PNPM-MP dan memiliki komitmen

terhadap penanggulangan kemiskinan dapat membentuk

kelompok pemantau independen PNPM-MP atau sejenisnya.

Inisiatif masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan PNPM-MP

harus diakomodasi oleh LKM dengan kemudahan untuk

memperoleh informasi yang dibutuhkan mereka. Meskipun

demikian, kelompok pemantau independen tetap tidak memiliki

kewenangan untuk menetapkan sanksi ataupun kebijakan

terhadap LKM. Kelompok pemantau independen dapat

menyampaikan informasi temuannya kepada rembug-rembug

warga kelurahan atau instansi yang berwenang menangani hal

tersebut, atau kepada unit pengaduan masyarakat (UPM) yang

ada.

Untuk menyiapkan LKM (termasuk UP-UP-nya) mengikuti

berbagai macam audit tersebut, terutama audit manajemen dan

audit pendanaan, KMW perlu terlebih dahulu mengadakan

verifkasi manajemen dan pembukuan pada semua LKM, di

wilayah kerja masing-masing. Verifkasi dilakukan oleh tenaga ahli

KMW untuk mengecek kesiapan LKM dalam menerima audit

independen.
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4) Sanksi

Sanksi adalah pemberlakuan hukum terhadap pelanggaran

ketentuan dan/atau aturan yang telah di tetapkan dalam pedoman

PNPM maupun aturan yang ditetapkan masyarakat, sebagaimana

tercantum pada AD/ART LKM.

5) Penetapan dan penerapan sanksi

Penetapan sanksi merupakan konsekuensi logis dari penegakan

prinsip akuntabilitas yang bertujuan untuk menghukum yang salah

dan menyebarkan kebijakan dengan menumbuhkan rasa

tanggungjawab dari berbagai pihak terkait dalam melaksanakan

PNPM mandiri perkotaan. Sehingga warga masyarakat miskin

yang seharusnya merasakan manfaat program tidak di rugikan

dan program dapat berjalan dengan baik serta berkelanjutan.

3. Pengaduan dan Penyelesaian Konflik

a. Prinsip penanganan pengaduan

System penanganan pengaduan di PNPM mandiri perkotaan

didasarkan prinsip sebagai berikut :

1) Kemudahan. Pengaduan dari siapapun dan darimanapun harus

mudah untuk disampaikan. Untuk itu, pengadu dapat

menyampaikan pengaduan baik pada PPM (pengelolaan

pengaduan masyarakat) tempat keberadaan pengadu maupun

kepada PPM yang ada di seluruh tingkat, dengan menggunakan

media-media yang diinginkan. Media pengaduan apa berupa lisan,
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tertulis, telepon, SMS, website dan media lain yang dapat

dipergunakan. Demikian juga keberadaan PPM di seluruh tingkat

harus diketahui oleh masyarakat dan pihak-pihak yang

berkepentingan.

2) Cepat, tepat dan tanggap.

Pengaduan sedapat mungkin dapat diselesaikan di setiap tingkat

PPM asal pengadu. Hal ini dimaksudkan agar penangan

pengaduan dapat ditangani dengan cepat, tepat dan

menguntungkan semua pihak. Di samping itu apabila pengaduan

dapat diselesaikan di PPM bersangkutan, dapat menjadi media

pembelajaran dan pemberdayaan bagi seluruh pihak di level

bersangkutan. Namun demikian, apabila pengaduan tersebut tidak

dapat dikelola di PPM bersangkutan karena keterbatasan otoritas

penanganan di tingkat PPM bersangkutan, maka pengaduan

harus segera disampaikan pada PPM di tingkat yang lebih tinggi.

Untuk itu mekanisme dan prosedur penanganan pengaduan harus

jelas dan dapat diimplementasiakan di seluruh tingkatan. Apabila

PPM tingkat kelurahan/desa tidak mampu untuk menangani, maka

secepat mungkin sampaikan kepada PPM di tingkat yang lebih

tinggi. Demikian seterusnya.

3) PPM di tingkat yang lebih tinggi harus segera menangani

pengandung yang berasal dari PPM di bawahnya dan segera
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menyampaikan informasi penanganan serta hasil pengaduan

kepada pengadu dan pihak lain yang berkepentingan.

4) Penyampaian informasi kemajuan/status penanganan pengaduan,

kepada : pengadu atau pihak lain yang berkepentingan sangat

penting dilakukan. Hal ini dapat menumbuhkan kepercayaan

terhadap pelaksanaan PNPM mandiri perkotaan (atau kegiatan

pembangunan lainnya), pelaku PNPM mandiri perkotaan maupun

keberadaan PPM sendiri.

b. Manajemen pengaduan

1) Pembentukan pengelolaan pengaduan masyarakat (PPM)

KPM wajib membangun dan memfasilitasi jaringan pengelolaan

pengaduan masyarakat (PPM) di semua wilayah kerja ; pusat,

daerah dan masyarakat/komunitas, yang masing-masing bekerja

secara independen dalan satu jejaring pengadu masyarakat.

Untuk itu, KMP wajib bekerjasama dengan semua pihak peduli

termasuk para pemangku kepentingan (stakeholders), baik

pemerintah maupun non-pemerintah, dalam rangka membangun

simpul-simpul jaringan pengaduan masyarakat di tiap wilayah

kerja PNPM mandiri perkotaan (pusat, daerah dan masyarakat),

simpul-simpul jaringan tersebut diharapkan akan membentuk

PPM-PPM dan akan tetap berfungsi secara berkelanjutan,

sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengawal

pembangunan.
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2) Penyampaian dan penerimaan pengaduan serta keluhan

pengaduan dan keluhan dapat berasal dari perorangan atau

kelompok masyarakat. Untuk memudahkan penyampaian

pengaduan masyarakat (UPM) terdekat. Penyampaian dapat

dilakukan dengan berbagai cara : lisan, surat/kotak pos, fax,

telepon bebas pulsa, sms, email dan sebagainya. Walaupun

pada tiap tingkatan peleku program dikembangkan unit

pengadu, akan tetapi yang paling strategid adalah memusatkan

pengelolaan pengaduan di tingkat masyarakat atau LKM, hal ini

untuk menjamin kesinambungan program setelah program

selesai. Pencatatan pengaduan dan keluhan pada tiap UPM

(unit pengaduan masyarakat) harus dilakukan pada saat

penerimaan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pelaporan

dan penanganan penyelesaian pengaduan. Untuk

memudahkan penanganan perlu dikembangkan klasifikasi

masalah yang bersifat standar dan terkait dengan system

informasi  manajemen (SIM). Sebagai contoh jenis pengadu

dapat di kelompokkan dalam kategori : penyimpangan dana,

intervensi negative, perubahan kebijakan, kode etik, force

majeur, dan lainnya.

c. Penyelesaian Pengaduan

Pada dasarnya adanya pengaduan dari masyarakat menandakan

ketidak puasan dan sengketa antara masyarakat dengan pelaku
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program, baik itu sengketa horizontal maupun vertical. Artinya

penyelesaian pengaduan juga mengacu pada proses penyelesaian

sengketa. Sebetulnya yang paling baik adalah penyelesaian

sengketa dengan cara musyawarah dan mufakat. Namun

kenyataannya upaya penyelesaian sengketa dengan cara ini tidak

selalu terjadi dengan mudah, sehingga di perlukan campur

E. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas. Dapat disimpulkan bahwa manajemen

pelayanaan public khususnya program kambing bergulir PNPM MP di

desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Tulungagung menggunakan

dasar dan ketentuan sebagai aturan layanan yang tersusun sistematis

sesuai dengan pedoman pelaksanaan PNPM MP nasional guna

mendukung pencapaian visi dan misi secara maksimal dalam tataran

masyarakat yang dimulai dari tahap sosialisasi awal, rembuk kesiapan

masyarakat ( RKM ), refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya,

pembentukan LKM, penyusunan program jangka menengah ( RENTA

PRONANGKIS ) dan pengorganisasian KSM.
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