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Pengantar
Yayasan IRE FLAMMA

Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan (the Agenda 
2020 for Sustainable Development atau SDGs) merupakan 
kesepakatan pembangunan baru yang mendorong 

perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan 
berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan 
kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, 
dan lingkungan hidup. SDGs dijalankan dengan mengedepankan 
prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan 
bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “No-
one Left Behind”.  Agenda pembangunan berkelanjutan memiliki 
empat pilar yaitu pilar pembangunan sosial, pembangunan 
ekonomi, pembangunan lingkungan, dan pembangunan hukum 
dan tata kelola (http://sdgsindonesia.or.id/). 

SDGs yang terdiri dari 17 tujuan penting ini merupakan 
tujuan global dan diikuti oleh banyak negara di dunia. Konsep 
pembangunan berkelanjutan meliputi pemerataan, pengamanan, 
kelestarian, pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan 
masyarakat, dan pertahanan kualitas kehidupan manusia masa 
kini hingga masa yang akan datang (Sutamihardja, 2004). Saat ini 
SDGs sudah menjadi agenda pembangunan nasional sehingga 
mulai banyak diadopsi oleh banyak perusahaan di Indonesia 
dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility 
(CSR) karena diyakini dapat memberikan kontribusi mendorong 
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada 2030.

Istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an setelah 
John Elkington mengembangkan tiga komponen penting 
pem bangunan berkelanjutan, yakni pertumbuhan ekonomi 
(economic growth), pelestarian lingkungan (environmental 
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protection), dan keadilan sosial (social equity), yang digagas 
juga The World Commission on Environment and Develop-
ment (WCED) dalam Brundtland Report (1987). Elkington 
menegaskan bahwa CSR dikemas dalam tiga fokus yang disingkat 
3P, singkatan dari profit, planet, dan people atau yang dikenal 
sebagai the Triple Bottom Line. Perusahaan yang baik tidak hanya 
memburu keuntungan ekonomi belaka (profit), melainkan juga 
memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet), 
dan kesejahteraan masyarakat (people).

Lahirnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa atau 
UU Desa diharapkan menjadikan desa kuat dan mandiri. Desa 
yang kuat memiliki makna desa memiliki legitimasi di mata 
masyarakat dan memperoleh pengakuan, dan penghormatan 
(rekognisi), dan kepercayaan dari pihak negara (institusi negara 
apapun), pemerintah daerah, perusahaan, dan lembaga-
lembaga lain. Sutoro, 2015 menyatakan bahwa pendampingan 
desa secara fasilitatif dari luar tidak cukup dilakukan oleh aparat 
negara, tetapi juga perlu melibatkan unsur organisasi masyarakat 
sipil NGOs lokal dan nasional, perguruan tinggi, lembaga-
lembaga internasional) maupun perusahaan. Pemerintah harus 
ber jejaring dan bekerjasama dengan unsur-unsur organisasi 
masyarakat sipil serta melibatkan dukungan perusahaan. NGOs 
lokal, yang mempunyai tradisi dan jaringan dengan NGOs 
nasional dan lembaga-lembaga internasional, mempunyai 
tradisi yang kuat dalam menerapkan pendekatan politik 
dalam pendampingan. Pendampingan yang lebih kokoh dan 
berkelanjutan jika dilakukan dari dalam secara emansipatif oleh 
aktor-aktor lokal. Selama proses pendampingan, pendekatan 
fasilitatif itu harus mampu menumbuhkan kader-kader lokal 
yang piawai tentang ihwal desa, dan mereka lah yang akan 
melanjutkan pendampingan secara emansipatoris.
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Berpijak dari agenda SDGs, peran CSR dalam pencapaian tujuan 
pembangunan berkelanjutan, dan lahirnya UU Desa tersebut 
Institute for Research and Empowerment (IRE) bekerjasama 
dengan PT Pertamina Hulu Mahakam membangun komitmen 
bersama untuk menjalankan inisiatif program pemberdayaan 
masyarakat di wilayah operasi perusahaan dengan menggunakan 
rute implementasi UU Desa. Program CSR yang memberikan 
pengakuan dan penghormatan (rekognisi) dan kepercayaan 
kepada Desa. Program CSR yang melibatkan dan memperkuat 
pemerintahan desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan desa, 
lembaga ekonomi lokal (BUM Desa), kelompok/komunitas di 
desa, dan masyarakat secara luas.

Kami meyakini bahwa sinergi dan kerjasama Desa dengan 
organisasi masyarakat sipil (NGOs) dan pihak ketiga atau 
swasta merupakan solusi dalam meningkatkan pemberdayaan 
dan pembangunan masyarakat desa/kelurahan melalui 
pengembangan ekonomi lokal (PEL). Keyakinan ini berbekal 
pada cara pandang dan pengalaman IRE dalam mengembangkan 
pendekatan pengembangan ekonomi berbasis aset lokal 
secara berkelanjutan di beberapa daerah. Desa/kelurahan 
dan masyarakat memungkinkan untuk berkontribusi dalam 
pemenuhan layanan dasar dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. UU Desa dan perubahan kebijakan tentang 
kelurahan memberikan peluang bagi perbaikan ekonomi di 
tingkat lokal (desa, kelurahan, dan masyarakat). Masyarakat 
lokal memiliki aset-aset yang melekat pada diri mereka (aset 
sosial, aset manusia, aset alam) dan potensi yang dimilikinya. 

Intervensi yang dilakukan oleh IRE dengan dukungan dari 
PHM selama implementasi program, mulai dari kajian awal, 
peningkatan kapasitas, pendampingan, hingga monitoring dan 
evaluasi selama kurun waktu satu tahun, sedikit banyak telah 
berkontribusi pada pencapaian tujuan program pemberdayaan 
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masyarakat di lokasi program. Pembelajaran penting dari 
pendekatan program ini adalah kemitraan strategis antara 
perusahaan, pemerintah desa/kelurahan, lembaga ekonomi 
lokal/BUM Desa, dan masyarakat yang disertai dengan pengu-
atan demokrasi, pemanfaatan aset lokal, pelembagaan 
kemitraan, dan pembangunan berkelanjutan terbukti berhasil 
meningkat kan layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Atas kerja kerasnya, mewakili lembaga, saya mengucapkan 
apresiasi dan terima kasih. Harapannya buku ini dapat menjadi 
inspirasi perubahan dalam program pengembangan masyarakat, 
tentu tanpa meninggalkan perspektif pengembangan ekonomi 
lokal di lokasi program kerjasama IRE dengan Pertamina Hulu 
Mahakam Kalimantan Timur. Kritik atau masukan atas buku ini, 
tentu senantiasa kami nantikan.

Salam Hormat, 

Bambang Hudayana
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Kata Pengantar
Manajer Proyek

Buku yang ada di hadapan pembaca ini adalah sekelumit 
pembelajaran yang diperoleh dari program Pengembangan 
BUM Desa dan Kelembagaan Ekonomi Lokal Lainnya untuk 

Perbaikan Layanan Dasar yang dikelola oleh Institute for Research 
and Empowerment (IRE) Yogyakarta dengan dukungan PT. 
Pertamina Hulu Mahakam (PHM) sepanjang 2018 - 2019. Sebagai 
hasil pembelajaran, buku ini menampilkan narasi perubahan 
yang terjadi di desa dan kelurahan dalam pelayanan publik 
dasar melalui sinergi pembangunan desa dan kelurahan dengan 
program Corporate Social Responsibilities (CSR). Pembelajaran 
dari program ini diharapkan dapat menjadi model yang dapat 
diaplikasikan dalam konteks pemberdayaan masyarakat melalui 
CSR yang sinergis dengan kerangka pembangunan desa dan 
kelurahan.

Banyak pihak telah terlibat dalam proses panjang dalam 
mengumpulkan narasi-narasi perubahan dari program 
pendampi  ngan ini hingga proses penulisan. Oleh karenanya, 
para penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Suripno 
selaku Division Head of Sustainable Development and Societal 
Relation PT PHM atas dukungan pendanaan dan fasilitasi 
program. Pemerintahan Desa, BPD, BUM Desa, dan LPM Desa 
Sepatin dan Desa Tani Baru, Kecamatan Anggana, Kabupaten 
Kutai Kartanegara atas kesediaannya menjadi lokasi program 
dan partisipasi aktifnya dalam meyukseskan program ini, begitu 
juga Pemerintahan Kelurahan, Badan Pengelola, dan LPM 
Kelurahan Dondang dan Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan 
Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara. Ucapan terima kasih 
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juga kami sampaikan kepada LSM Naladwipa - Samarinda yang 
telah menugaskan stafnya sebagai Field Project Officer (FPO) 
dan menjadi teman diskusi selama program ini.

Buku ini dapat diselesaikan berkat dukungan dari tim penulis 
baik dari tim penulis IRE maupun PHM. Kami ucapkan terima 
kasih kepada tim penulis IRE yaitu Dina Mariana, Rajif Dri Angga, 
Hesti Rinandari, dan Dinda Ahlul Latifah. Kami ucapakan terima 
kasih kepada Abdullah Naim, Vita Sari Viktoria, M. Salim, dan 
Taufiq Arif Himawan sebagai field project officer (FPO) yang 
telah mengkontribusikan tulisan pengalaman pendampingan 
di lapangan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada 
tim penulis dari PHM. Bapak Ranu Wijaya dan tim PHM (Yudi 
Amartina, Agatha Tripriharini, Lolita Sagitari, Aisha Azhardita, 
Hidayatullah, Luluk Murni Wahyuni, Muhammad Saleh, Kris 
Radityo Rini, Agung Yunito, Ahmad Yuli, Rijal, Suprapti, Harifin) 
yang telah bersinergi dan berkolaborasi menulis bagian-bagian 
dari buku ini sehingga menjadi buku yang dapat menginspirasi 
banyak pihak untuk pemberdayaan masyarakat.

Buku berjudul “Kebangkitan Layanan Dasar di Delta Mahakam: 
Sinergi Program CSR Berbasis Masyarakat” ini adalah cerita 
mengenai kegiatan pendampingan terhadap BUM Desa dan 
lembaga ekonomi lokal lainnya dalam upaya menghadirkan 
pelayanan dasar (terutama akses air bersih, listrik, dan trasportasi 
publik) melalui pengembangan bisnis yang berorientasi pada 
kemanfaatan sosial. Buku ini akan banyak menyajikan cerita-
cerita di lapangan baik sebelum maupun setelah proses 
pendampingan yang dipotret dan dinarasikan secara langsung 
oleh para pendamping yang bekerja di desa/kelurahan. Dari 
situ, para penulis mencoba memaknai narasi perubahan 
tersebut melalui kerangka pendekatan mengenai CSR, konsep 
pengembangan ekonomi lokal (PEL) yang inklusif, dan konsep 
layanan dasar. Harapannya, pembelajaran yang tertuang dalam 
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buku ini dapat diadopsi dan direplikasikan sebagai pendekatan 
dalam pengembangan program CSR agar lebih bermakna bagi 
kesejahteraan masyarakat.

Terakhir, manajemen proyek dan penulis menyadari bahwa 
buku ini tentu saja masih jauh dari sempurna. Karenanya, 
kami sampaikan permohonan maaf sekaligus harapan bahwa 
buku ini akan dapat memantik kajian yang lebih baik mengenai 
pengembangan strategi CSR dan pemberdayaan masyarakat 
pada umumnya. 

Yogyakarta, Januari 2021

Sukasmanto



xiv Kebangkitan Layanan Dasar di Delta Mahakam: 
Sinergi Program CSR Berbasis Masyarakat



xvKata Pengantar PHM

Kata Pengantar
Division Head of Sustainable Development and Societal Relation

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang 
Maha Kuasa atas terbitnya buku Kebangkitan Layanan 
Dasar di Delta Mahakam: Sinergi Program CSR Berbasis 

Masyarakat. Buku ini  kami maksudkan untuk berbagi cerita 
mengenai kegiatan pendampingan terhadap BUM Desa dan 
lembaga ekonomi lokal Kelurahan yang kami lakukan dalam 
upaya menghadirkan pelayanan dasar melalui pengembangan 
bisnis yang akuntabel dan profesional. Harapannya, pem-
belajaran yang tertuang dalam buku ini dapat diaplikasikan 
sebagai pendekatan dalam pengembangan program CSR di 
tempat lain.

PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) berada dalam naungan 
PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) yang merupakan anak 
perusahaan PT Pertamina (Persero), berkomitmen mewujudkan 
visi Perusahaan (PHM) untuk “Menjadi Perusahaan eksplorasi 
dan produksi minyak dan gas nasional kelas dunia dan menjadi 
salah satu pusat keunggulan Pertamina”, berpedoman pada 
tata nilai 6C (Clean, Competitive, Confident, Costumer Focus, 
Commercial, dan Capable), Menjalankan kegiatan eksplorasi 
dan produksi minyak dan gas yang aman, berkelanjutan, 
handal, efisien dan ramah lingkungan dengan mengedepankan 
penciptaan nilai, menggunakan teknologi berbasis inovasi, 
prinsip komersial yang kuat dan karyawan berkelas dunia. Semua 
faktor tersebut berhasil menjadikan Wilayah Kerja Mahakam 
sebagai penghasil gas terbesar di Indonesia yang memberikan 
kontribusi penting, baik dari sisi penerimaan negara maupun 
ketahanan energi Indonesia. Dalam mengelola aspek sosial, PHM 
sangat memperhatikan adanya social license dari masyarakat di 
lokasi perusahaan beroperasi. License seperti itu tidak berupa 
dokumen kertas, namun hanya bisa diperoleh melalui usaha 
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merangkul masyarakat setempat untuk bekerjasama dalam 
mewujudkan nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang disepakati 
bersama. 

Dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT 
Pertamina Hulu Mahakam bekerjasama dengan para institusi/ 
lembaga/ organisasi masyarakat seperti BUMDes, LPM, Karang 
Taruna, Kelompok Tani dan Kelompok Nelayan, dan lembaga 
lainnya baik dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, 
penyelenggaraan pelatihan dan program pemberdayaan ber-
basis potensi lokal. Melalui kerjasama ini rasa kepemilikan dan 
tanggung jawab masyarakat lebih tinggi sehingga keberlanjutan 
dan kemandirian masyarakat dapat tercapai.

Kebutuhan dasar masyarakat pesisir diantaranya adalah belum 
tersedianya air bersih, belum tersedianya akses terhadap energi, 
akses yang remote dengan minimnya fasilitas transportasi yang 
memadai. Di tengah masih minimnya akses pada kebutuhan 
dasar tersebut, kondisi tata kelola lembaga ekonomi lokal dan 
BUM Desa yang belum profesional juga menjadi permasalahan 
tersendiri dalam memenuhi kebutuhan dasar tersebut. 
Beberapa kendala tata kelola lembaga ekonomi lokal dan BUM 
Desa yang ditemui di area pesisir Delta Mahakam terletak pada 
kapasitas kelembagaan dan kemampuan dalam pengelolaan 
organisasi, administrasi, keuangan serta pengembangan usaha. 
Mempertimbangkan pentingnya pengembangan sumber 
daya manusia dan lembaga lokal sebagai unsur penting 
dalam pengembangan ekonomi wilayah Desa atau Kelurahan, 
PHM bekerjasama dengan Yayasan IRE Flamma Yogyakarta 
melaksanakan Program Penguatan Kelembagaan Kelompok 
Ekonomi Lokal (Pengelola) dan BUM Desa di wilayah pesisir 
Delta Mahakam khususnya Kelurahan Dondang, Kelurahan 
Muara Kembang, Desa Sepatin, dan Desa Tani Baru. 

Serangkaian kegiatan pendampingan telah dilaksanakan sejak 
tahun 2018 mencakup kegiatan peningkatan kapasitas tata kelola 
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kelembagaan, pengelolaan keuangan, dan uji petik. Penerapan 
strategi pendampingan dilakukan dengan memberdayakan 
pendamping lokal yang dilatih dan secara bersama memberikan 
pendampingan intensif di lokasi program. Penguatan pen-
dampingan dilakukan melalui monitoring program oleh tim ahli 
Yayasan IRE Flamma Yogyakarta setiap 3 bulan. 

Saat ini Lembaga Ekonomi Lokal dan BUM Desa telah memiliki 
legalitas resmi dari Pemerintah Desa/Kelurahan dalam bentuk 
Surat Keputusan dan Struktur Organisasi, memiliki AD/ART 
dan SOP (Standard Operating Procedures) yang telah disetujui 
oleh pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat sebagai 
stakeholders-nya serta mampu mengembangkan usaha yang 
berorientasi pada kemanfaatan sosial dan ekonomi, mampu 
menggali potensi lokal yang ada serta mengembangkannya 
sesuai dengan model bisnis yang berkelanjutan.

Adanya pendampingan pada kelembagaan kelompok ekonomi 
lokal (pengelola) dan BUM Desa telah mampu menguatkan 
pengetahuan terhadap regulasi,  kelembagaan, dan pengelolaan 
administrasi usaha. Sehingga lembaga dapat menentukan jenis 
usaha apa yang harus dikembangkan dan menyusun rencana 
tindak lanjut untuk mewujudkannya. Dengan BUM Desa 
yang profesional, partisipasif, akuntabel dan transparan telah 
mendorong pemerintah desa untuk bersinergi mendorong 
BUM Desa melakukan kegiatan ekonomi desa berbasis potensi 
lokal melalui dana desa. Sinergi ini dapat memicu peningkatan 
kegiatan ekonomi masyarakat dan dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.

Suripno
Division Head of Sustainable Development and Societal Relation
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Daftar Singkatan

3P  : Profit, planet dan people
3R  : Reuse, Reduce dan Recycle
6C   : Clean, Competitive, Confident, Costumer   
    Focus, Commercial dan Capable
AD/ART  : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
ADD  : Alokasi Dana Desa
AIDS  : Acquired Immune Deficiency Syndrome
APBDesa : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN  : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BKSDA  : Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BNN  : Badan Narkotika Nasional
BP3K  : Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan  
    Kehutanan
BPAP  : Badan Pengelola Air Bersih
BPBD  : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPD  : Badan Permusyawaratan Desa
BPLTS  : Badan Pengelola Listrik Tenaga Surya
BSP  : Bekapai, Senipah, Peciko
BUM Desa : Badan Usaha Milik Desa
CDD  : Community Driven Development
CERIA  : Cepat, Efisien dan Efektif, Ramah, Ikhlas dan  
    Akuntabel
CO  : Community Organizer
CPA      : Central Processing Area
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CSR  : Corporate Social Responsibility
DAPODIK  : Data Pokok Pendidikan 
DD  : Dana Desa
DFID  : Department for International Development
Dinkop  : Dinas Koperasi
DKP  : Dinas Kelautan dan Perikanan
FPO  : Field Project Officer
HAM  : Hak Asasi Manusia
HIV/AIDS  : Human Immunodeficiency Virus
HMT  : Hamparan Makanan Tambahan
HUT RI  : Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
IRE   : Institute for Research and Empowerment 
ISO  : Organisasi Internasional untuk Standardisasi  

  (bahasa Inggris: International Organization  
  for Standardization)

ITK  : Institut Teknologi Kalimantan
K3  : Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan
Kasi  : Kepala Seksi
Kesra  : Kesejahteraan Masyarakat
KTH  : Kelompok Tani Hutan
KUB   : Kelompok Usaha Bersama
LPM  : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LSM    : Lembaga Swadaya Masyarakat
MPA    : Masyarakat Peduli Api
Musdes    : Musyawarah Desa 
Nelayanku Hebat: Nelayan Kuat Hamonis Berdaya dan   
      Bermartabat
NGOs  : Non Govermental Organizations
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NPU  : North Processing Unit
OMS  : Organisasi Masyarakat Sipil
PADesa  : Pendapatan Asli Desa
PAIS PATIN : Pemuda Pesisir Sejahtera Sepatin
PAUD  : Pendidikan Anak Usia Dini
PEL  : Pengembangan Ekonomi Lokal
PHBS  : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PIRT  : Produk Industri RumahTangga
PKB  : Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
PKBM  : Pusat Kegiatan Belajar Mengajar
PKK  : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
PLN  : Perusahaan Listrik Negara
Polindes : Pondok Bersalin Desa
Posyandu : Pos Pelayanan Terpadu
PP  : Peraturan Pemerintah
PPM  : Program Pengembangan Masyarakat
PSdK  : Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
PT MHU : PT Multi Harapan Utama
PT PHI   : Perseroan Terbatas Pertamina Hulu Indonesia 
PT. PHM : Perseroaan Terbatas Pertamina Hulu  
     Mahakam
Puskesmas : Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu  : Puskesmas Pembantu
RJP  : Resusitasi Jantung Paru
RKPDesa : Rencana Kerja Pemerintahan Desa
RKTL  : Rencana Kerja Tindak Lanjut
RT   : Rukun Tetangga
SDGs  : Sustainable Development Goals
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SDM  : Sumber Daya Manusia
SDN  : Sekolah Dasar Negeri
SHS  : Solar Home System
SK  : Surat Keputusan
SKTPM   : Surat Keterangan Tanda Perusahaan Mampu
SMA  : Sekolah Menengah Atas
SMP  : Sekolah Menengah Pertama
SOP  : Standart Operasional Prosedur
SPDA   : Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi
SPU  : South Processing Unit
TJS  : Program Tanggung Jawab Sosial
TPA  : Tempat Pembuangan Akhir
UKM  : Usaha Kecil dan Menengah
UMKM  : Usaha Mikro, Kecil, Menengah
UNDP  : United Nations Development Programme
UU Desa : Undang-Undang Desa
VDD  : Village Driven Development
WCED  : The World Commission on Environment and  
    Development 
ZVS  : Zero Voltage Switch
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Sumber: Google Map

Gambar 1.1
Delta Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, 

Kalimantan Timur

PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) berada dalam naungan 
PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) yang merupakan anak 
perusahaan PT Pertamina (Persero). PHM berkomitmen 

mewujudkan visi untuk “Menjadi Perusahaan Eksplorasi dan 
Produksi Minyak dan Gas Nasional Kelas Dunia dan Menjadi 
Salah Satu Pusat Keunggulan Pertamina”. Perwujudan visi 
tersebut berpedoman pada tata nilai 6C (Clean, Competitive, 
Confident, Costumer Focus, Commercial dan Capable). Kegiatan 
eksplorasi dan produksi minyak serta gas dijalankan dengan 



4 Kebangkitan Layanan Dasar di Delta Mahakam: 
Sinergi Program CSR Berbasis Masyarakat

aman, berkelanjutan, handal, efisien dan ramah lingkungan 
dengan mengedepankan penciptaan nilai, menggunakan 
teknologi berbasis inovasi, prinsip komersial yang kuat dan 
karyawan berkelas dunia.

Dalam mengelola aspek sosial, PHM sangat memperhatikan 
adanya lisensi sosial (social license) dari masyarakat di lokasi 
perusahaan beroperasi. Lisensi seperti itu tidak bisa didapatkan 
dengan dokumen kertas semata, namun harus diraih melalui 
usaha merangkul masyarakat setempat untuk bekerjasama 
dalam mewujudkan nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang disepakati 
bersama. Lisensi sosial diwujudkan dengan program-program 
Corporate Social Responsibility (CSR). Namun, pada hakikatnya 
CSR dilakukan bukan untuk social licence to operate semata. 
Tujuan utamanya adalah mengalokasikan sumber daya yang 
dimiliki bagi perwujudan kesejahteraan warga.

Perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan profit, 
namun juga harus memiliki nilai-nilai sosial sebagaimana perintah 
regulasi yang mengatur kegiatan CSR sebuah perusahaan 
seperti yang terdapat pada pasal 74 UU Perseroan Terbatas 
(PT) No. 40 Tahun 2007. Undang-Undang tersebut menyatakan 
bahwa CSR merupakan komitmen perseroan terbatas untuk 
turut berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan 
guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang 
bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, maupun masyarakat 
tempat berinvestasi.

Upaya perusahaan dalam melaksanakan CSR tidak hanya berfokus 
pada penyampaian pesan sosial yang berusaha disampaikan 
kepada publik, tapi juga tetap berupaya mengemas program 
dengan berbagai bentuk yang menarik, inovatif, dan kreatif.  
Bagi sebuah perusahaan, aktivitas CSR selain menjadi kewajiban 
dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, juga 
merupakan upaya membangun citra perusahaan di mata publik.  
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Hal ini adalah bukti bahwa perusahaan peka dan responsif 
terhadap kondisi masyarakat dan  perubahan yang terjadi di 
lingkungan bisnisnya, begitupun dengan PHM. 

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah 
merubah cara pandang negara pada desa, di mana negara 
mengakui dan menghormati desa untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam konteks 
ini, kepentingan masyarakat desa dalam bidang ekonomi, sosial, 
budaya dan politik sesuai kewenangan desa. Desa sekarang ini 
memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk menerbitkan 
tata cara dan tata kelola ekonomi desa, yang berbasis pada 
potensi yang ada di desa. 

Perubahan kedudukan dan kewenangan desa tersebut mau tidak 
mau berpengaruh terhadap cara pandang perusahaan pada 
desa. Sudah semestinya perusahaan merubah pendekatan dan 
strategi dalam menjalankan program CSR di wilayah operasinya 
(baca desa). Pendekatan dan strategi yang mempertimbangkan 
kedudukan dan kewenangan desa sehingga dalam implementasi 
program-program CSR diintegrasikan dan diselaraskan dengan 
arah dan perencanaan pembangunan desa di lokasi program. 
Implementasi program melibatkan pemerintahan desa, lembaga 
kemasyarakatan desa, kelompok/komunitas, dan masyarakat 
secara luas terutama kelompok marjinal yang ada di desa. Inilah 
yang disebut dengan program CSR melalui rute UU Desa.   

Salah satu perusahaan yang responsif menyikapi perubahan 
ini adalah PHM. PHM memanfaatkan momentum ini dengan 
menjalankan program CSR melalui rute UU Desa. Dalam 
pelaksanaan CSR PHM bekerjasama dengan lembaga/organisasi 
masyarakat di desa seperti BUM Desa, LPM, Karang Taruna, 
kelompok tani, kelompok nelayan, dan lembaga lainnya baik 
dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan 
pelatihan dan program pemberdayaan berbasis potensi lokal. 
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Melalui kerjasama ini rasa kepemilikan dan tanggung jawab 
masyarakat lebih tinggi sehingga keberlanjutan dan kemandirian 
masyarakat dapat tercapai. 

Di desa-desa kawasan pesisir persoalan yang dihadapi antara 
lain adalah kelangkaan energi listrik, air bersih dan sanitasi, 
minimnya fasilitas layanan dasar, serta akses transportasi. Selain 
itu meskipun sudah terbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM 
Desa), namun tata kelola yang belum profesional masih menjadi 
hambatan dalam pengembangannya. Sehingga kehadiran BUM 
Desa yang mestinya menjadi peluang perbaikan layanan dasar 
belum bisa dikembangkan secara optimal.

Beberapa kendala tata kelola lembaga ekonomi lokal dan BUM 
Desa yang ditemui di area pesisir Delta Mahakam terletak pada 
kapasitas kelembagaan dan kemampuan dalam pengelolaan 
organisasi, administrasi, keuangan serta pengembangan usaha. 
Mempertimbangkan pentingnya pengembangan SDM dan 
lembaga lokal sebagai unsur penting dalam pengembangan 
ekonomi wilayah desa atau kelurahan, PHM bekerjasama 
dengan Yayasan IRE Flamma Yogyakarta melaksanakan Program 
Penguatan Kelembagaan Kelompok Ekonomi Lokal (pengelola) 
dan BUM Desa di Wilayah Pesisir Delta Mahakam khususnya 
Kelurahan Dondang, Kelurahan Muara Kembang, Desa Sepatin 
dan Desa Tani Baru.

A. Geliat Pembangunan Desa dari 
“Pinggiran Indonesia”  

Pelaksanaan program CSR melalui rute implementasi UU Desa 
membutuhkan sinergi perusahaan dengan pemangku kepenting -
an di desa/kelurahan, seperti pemerintahan, lembaga kema-
sya    rakatan, dan organisasi/kelompok masyarakat. Dukungan 
dari pemangku kepentingan tersebut sangat penting untuk 
keberhasilan program. Kapasitas dan kesepahaman dari para 
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pemangku kepentingan di desa menjadi prasyarat penting untuk 
berjalannya program, terutama kinerja pemerintahan desa/
kelurahan. 

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerin-
tahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan 
pengaturan pemerintahan desa dalam UU Desa adalah 
mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang profesional, 
efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab serta 
meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa 
guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. 

Dalam skema UU Desa, pemerintah desa juga bertanggung 
jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, 
baik dalam bentuk layanan administrasi maupun non adminis-
trasi. Misalnya layanan yang terkait dengan administrasi 
kependudukan, penyediaan infrastruktur, dan pemberdayaan 
masyarakat. 

Berikut adalah gambaran umum kinerja pemerintahan desa/
kelurahan di lokasi program.

Desa Sepatin: Membangun Sepatin, Menangkis 
tantangan Geografis
Pemerintahan Desa Sepatin terdiri dari pemerintah desa (kepala 
desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD). Saat ini Desa Sepatin dipimpin Pak Mustamin, warga 
Dusun Tanjung Berukang tetapi tinggal di ibu kota Kecamatan 
Anggana. Pak Mustamin diangkat menjadi Kepala Desa sejak 
tahun 2016 hingga tahun 2022. 

BPD Desa Sepatin berjumlah 9 orang karena memiliki jumlah 
penduduk sebanyak 3.453 jiwa yang tersebar di 13 RT. BPD 
Sepatin dipimpin oleh Bapak Tandarman, S.Pd, SM. Selain BPD, 
Pemerintah Desa Sepatin didukung oleh Lembaga Pemberdayaan 
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Masyarakat (LPM) yang dipimpin oleh Bapak Akmar, seorang 
tokoh pendidikan di Desa Sepatin yang merupakan guru dan 
Kepala Sekolah SMPN 4 Anggana.

Kinerja Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa Sepatin memiliki struktur yang lengkap 
yang terdiri dari sekretaris desa, 2 orang kepala urusan (kaur 
umum/perencanaan dan kaur keuangan), dan 2 orang kepala 
seksi (kasi kesejahteraan/pelayanan dan kasi pemerintahan). 
Masing-masing kaur dan kasi dibantu oleh beberapa staf 
pemerintah desa. Struktur pemerintah desa ini sudah memadai 
untuk menjalankan kewenangan desa yaitu penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. 
Staf pemerintah desa banyak diisi oleh orang-orang muda 
dengan pendidikan lebih baik tetapi belum memiliki kapasitas 
dan pengalaman yang cukup untuk menjalankan pemerintahan 
desa. Peningkatan kapasitas SDM pemerintah desa masih 
menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan di 
Desa Sepatin.

Kinerja pemerintah desa dalam pelayanan administrasi yaitu 
administrasi umum dan penduduk sudah berjalan cukup 
baik, meskipun masih ada hambatan utama yang berasal dari 
kesulitan geografis. Desa Sepatin berada di daerah pesisir pantai 
pasang surut. Keadaan geografis Desa Sepatin yang terletak 
di pesisir bahkan dikelilingi oleh laut membuat penduduk 
bermukim secara berkelompok di pulau-pulau kecil dengan 
bentuk rumah panggung yang dihubungkan dengan jalan/
jembatan kayu. Transportasi air seperti speed boat atau perahu 
ketinting digunakan sebagai moda transportasi sehari-hari dan 
transportasi ke dan dari kota Kecamatan Anggana. Kondisi ini 
menyulitkan mobilitas warga terutama untuk akses layanan 
publik.
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Keadaan geografis tersebut membuat biaya transportasi untuk 
koordinasi dan pembangunan menjadi sangat mahal.  Misalnya 
biaya transportasi untuk rapat dan koordinasi ke Kecamatan 
Anggana dan ke kabupaten membutuhkan biaya sekitar 
1.000.000 rupiah untuk pulang pergi. Hal inilah yang menjadi 
alasan mengapa kepala desa tidak pernah berada di kantor 
desa dan lebih banyak tinggal di Sungai Meriam atau ibukota 
kecamatan. Selain itu, kepala desa juga memiliki rumah tinggal 
di darat (Kecamatan Anggana) juga untuk mengefisienkan 
koordinasi dengan kecamatan dan kabupaten. 

Karena kondisi demikian secara tersirat antara kepala desa dan 
sekretaris desa ada semacam pembagian tugas. Kepala desa 
mengurus urusan di luar desa (eksternal), misal urusan dengan 
kecamatan maupun kabupaten. Sedangkan sekretaris desa 
bertugas mengurus segala urusan yang ada di desa (internal). 

Selain itu, kinerja pemerintah desa dalam pelayanan non 
administrasi berupa pelayanan fisik atau infrastruktur desa 
juga masih belum maksimal. Padahal setelah terbitnya UU 
Desa, desa mendapat kewenangan dan anggaran dari Alokasi 
Dana Desa (ADD) dari kabupaten, dan Dana Desa (DD) dari 
APBN. Pembangunan berbagai infrastruktur jembatan dan 
fasilitas umum sudah banyak dilakukan baik dengan dana dari 
pemerintah maupun dari CSR perusahaan. Namun masih kurang 
karena kebutuhan infrastruktur di desa masih banyak. 

Infrastruktur yang masih kurang adalah infrastruktur untuk 
penerangan, air bersih, dan sanitasi. Desa Sepatin merupakan 
desa yang belum teraliri oleh listrik PLN sehingga masyarakat 
secara mandiri atau komunitas dan desa harus menyediakan 
listrik dengan ganset. Sementara untuk kebutuhan air bersih, 
masyarakat mengandalkan air bersih dari tandon air hujan dan 
air bersih yang dibeli dari luar desa.
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Kinerja pemerintah desa di bidang pelayanan non fisik atau 
pelayanan yang berbentuk pemberdayaan masyarakat desa 
sudah cukup baik terutama karena komitmen kepala desa untuk 
memajukan kegiatan ekonomi masyarakat dan banyak didukung 
oleh program CSR perusahaan. Komitmen pemerintah desa 
dalam bentuk program dan anggaran untuk pemberdayaan 
masyarakat relatif tinggi, terutama untuk pengembangan Badan 
Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Karya Sepatin”. 

Pada tahun 2019 pemerintah desa mengalokasikan dana 
penyertaan kepada BUM Desa yang kemudian digunakan untuk 
membeli satu unit rumah siap tinggal sebagai rumah singgah 
bagi siapapun yang berkunjung ke Desa Sepatin. Unit usaha 
penginapan ini telah mampu memberikan pemasukan ke kas 
BUM Desa. Selain itu juga telah menciptakan lahan kerja baru 
bagi masyarakat sekitar. Kegiatan usaha ini telah memberikan 
pekerjaan bagi 5 orang ibu-ibu sebagai juru masak, 5 orang ibu-
ibu yang dipekerjakan untuk jasa laundry pakaian tamu, dan 5 
orang laki-laki yang dipekerjakan sebagai tim pendistribusian air 
bersih khusus untuk karyawan perusahaan. 

Pemerintah desa sendiri atau dengan bantuan program CSR 
juga telah mengalokasikan anggaran untuk pelatihan bagi warga 
masyarakat. Sebagai contoh, pemerintah desa mengalokasikan 
anggaran untuk pelatihan pembuatan terasi yang memanfaatkan 
limbah udang yang melimpah. Sementara, PHM bekerja sama 
dengan BUM Desa menyelenggarakan pelatihan pembuatan 
kapal.

Komitmen Kepala Desa Sepatin dalam menjadikan BUM Desa 
sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan kemandirian 
desa dan memberdayakan masyarakat sangat besar. Hal tersebut 
nampak dari salah satu kebijakan untuk mendorong seluruh 
proyek kerjasama yang masuk ke desa harus melalui BUM 
Desa. Pemerintah Desa juga telah membangun pasar desa dan 
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dermaga yang nantinya pengelolaan sepenuhnya diserahkan 
kepada BUM Desa. 

Kinerja BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Secara umum BPD Desa Sepatin sudah menjalankan fungsinya 
tetapi belum maksimal. Apa yang selama ini dilakukan BPD 
masih hal-hal yang bersifat normatif, yaitu membahas dan 
menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja 
Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDesa) bersama kepala desa. 

Namun, fungsi menampung dan menyalurkan  aspirasi masya-
rakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa 
belum dilakukan secara maksimal. Hal ini bisa dilihat bahwa BPD 
Desa Sepatin belum pernah menyelenggarakan musyawarah 
desa (musdes) untuk menyepakati hal yang bersifat strategis 
seperti penataan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang 
masuk ke desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan 
pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa.

Selain BPD, roda pemerintahan akan berjalan dengan baik 
dengan dukungan lembaga kemasyarakatan di desa. Salah satu 
lembaga yang berperan penting di Desa Sepatin adalah Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM). LPM di Desa Sepatin selain 
sebagai representatif masyarakat dalam bidang pengelolaan 
pembangunan desa, juga membantu pemerintah desa dalam 
menyusun rencana pembangunan yang aspiratif. LPM juga 
mengkoordinasikan perencanaan lembaga kemasyarakatan 
yang ada di desa, perencanaan kegiatan pembangunan secara 
pastisipatif dan terpadu, serta penggalian dan pemanfaatan 
sumber daya kelembagaan untuk pembangunan. 

LPM di Desa Sepatin dapat berperan baik tak lepas dari 
kepemimpinan Bapak Akmar, seorang tokoh pendidikan yang 
mau terlibat aktif memikirkan kemajuan Desa Sepatin. Beliau 
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merupakan tokoh yang ingin membuat Desa Sepatin maju 
dimulai dari pendidikan. Dia meyakini bahwa desa yang maju 
bermula kualitas SDM yang baik, dan kualitas SDM yang baik 
dimulai dari pendidikan yang baik. Tidak mengherankan jika 
kemudian banyak masyarakat yang mengatakan bahwa beliau 
merupakan “tangan kanan” dari kepala desa tentu saja tanpa 
melupakan peran BPD dengan sosok Bapak Tandarman sebagai 
ketua.

Selain BPD dan LPM, di Desa Sepatin juga terdapat berbagai 
kelembagaan/organisasi, seperti kelompok pengajian, Kelompok 
Usaha Bersama (KUB), kelompok nelayan, kelompok tani 
tambak, kelompok mangrove SEBA, Kelompok Kerja Pembuatan 
Kerupuk Udang. Sesuai tujuan pembentukan dan fungsinya, 
kelembagaan/organisasi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat 
untuk untuk menjalankan berbagai kegiatan baik kegiatan sosial, 
budaya, maupun ekonomi.

Secara umum kondisi pemerintahan di Desa Sepatin sudah 
berjalan dengan baik. Semua elemen yang ada di pemerintahan 
desa maupun lembaga-lembaga yang ada juga sudah 
berkoordinasi dengan baik. Sistem yang berjalan sesuai tugas 
dan fungsi masing-masing lembaga. Namun masih menghadapi 
kendala dalam koordinasi karena kesulitan geografis dan 
kapasitas SDM pemerintahan desa dan lembaga yang masih 
perlu ditingkatkan.

Desa Tani Baru: Kepemimpinan yang Menguatkan 
Pembangunan
Desa Tani Baru dipimpin oleh H. Ilyas yang masa jabatannya 
akan berakhir di tahun 2019. Sosok H. Ilyas dikenal sebagai 
pribadi yang jujur, ramah dan hangat terhadap orang-orang di 
sekitarnya. Beliau sudah tinggal di Desa Tani Baru sekitar 28 
tahun bersama keluarga besarnya yang terdiri dari istri, anak, 
saudara, keponakan, hingga cicit dari saudara-saudaranya. 
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Sebelum H. Ilyas menjabat sebagai kepala desa, kakak H. Ilyas 
yang menjabat sebagai Kepala Desa Tani Baru. Dukungan dari 
kerabat (keluarga dan orang-orang terdekat) menentukan 
kemenangannya sebagai kepala desa pada saat itu. Peralihan 
kepemimpinan politik dari kakak H. Ilyas kepada H. Ilyas di Desa 
Tani Baru menunjukkan bahwa politik berbasis kekerabatan 
masih kuat mendominasi di desa tersebut. 

Desa Tani Baru memiliki 9 anggota BPD yang diketuai oleh 
Bapak Saat Samelan dengan wakil Bapak Sumargoto, sekretaris 
merangkap anggota adalah Darta dan 6 (enam) orang sebagai 
anggota BPD. Pengurus BPD merupakan tokoh masyarakat dari 
pendidik yang ada di Desa Tani Baru yang diharapkan dapat 
memberikan kontribusi pemikiran bagi kemajuan desa. Jadi 
secara implisit ada pembagian peran di mana warga asli (sebagian 
besar dari suku Bugis) menjalankan roda pemerintah desa dan 
warga pendatang berpendidikan tinggi (guru) diperankan di BPD. 
Selain BPD, pemerintah Desa Tani Baru didukung oleh Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Kinerja Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa Tani Baru memiliki struktur lengkap 
yang terdiri dari sekretaris desa, 2 orang kepala urusan (kaur 
umum/perencanaan dan kaur keuangan), dan 2 orang kepala 
seksi (kasi kesejahteraan/pelayanan dan kasi pemerintahan). 
Masing-masing kaur dan kasi dibantu oleh beberapa staf 
pemerintah desa. Struktur pemerintah desa ini sudah memadai 
untuk menjalankan kewenangan desa (penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat). 

Kinerja pemerintah desa dalam pelayanan administrasi umum 
dan kependudukan sudah berjalan cukup baik. Seperti halnya 
Desa Sepatin, hambatan utama yang ada di Desa Tani Baru karena 
sulitnya faktor geografis. Desa Tani Baru merupakan desa yang 
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berada di kawasan pesisir pantai pasang surut yang dikelilingi 
laut. Hal tersebut membuat pemukiman warga berkelompok di 
pulau-pulau kecil sehingga menyulitkan mobilitas warga terutama 
untuk koordinasi dan akses layanan publik. Ditambah lagi Desa 
Tani Baru berada jauh dari pusat pemerintahan kecamatan dan 
kabupaten. Dampaknya koordinasi pemerintahan, terutama 
dalam hal layanan administrasi tidak bisa berlangsung secara 
efektif dan efisien. 

Aspek penting yang saat ini sedang didorong oleh pemerintah 
desa adalah transparansi dan demokratisasi. Untuk memaksi-
malkan daya serap aspirasi, pemerintah desa berupaya untuk 
mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan yang ada di 
desa seperti LPM dan PKK. Tentu, secara formal fungsi-fungsi 
tersebut juga dijalankan oleh BPD. Pemerintah desa menyadari 
perlunya dibangun sinergisitas antara pemerintah desa, 
masyarakat, organisasi sosial masyarakat dan institusi-institusi 
lain di luar Desa Tani Baru untuk memaksimalkan pembangunan 
desa.

Sebagai bagian upaya membangun transparansi dalam men-
jalankan roda pemerintahan kepala desa selalu ber koordinasi 
dengan BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan 
PKK. Dalam berkoordinasi dengan lembaga kemasyarakatan, 
materi yang dikoordinasikan disesuaikan dengan fokus pengem-
bangan masing-masing institusi. Dalam hal ini kepala desa 
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan masing-
masing institusi dan memberikan bimbingan serta petunjuk-
petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
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Kinerja BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

BPD Tani Baru sudah mampu menjalankan peran normatifnya 
secara baik. BPD yang sebagian besar anggotanya adalah tokoh 
masyarakat, terutama guru, memiliki SDM dan keterampilan 
yang potensial digerakkan dalam pengembangan masyarakat. 
BPD telah mampu menjadi penyambung aspirasi dan keluhan 
masyarakat dengan pemerintah desa. Selain itu, BPD juga 
selalu mengambil bagian dalam menyelesaikan masalah sosial 
masyarakat ketika masalah tersebut tidak mampu diselesaikan 
oleh pemerintah desa. Koordinasi BPD, dalam hal ini ketua BPD, 
dengan kepala desa berjalan baik. 

Karena jarak antar kelompok mukim warga jauh, maka pola 
komunikasi dalam penyaluran aspirasi dilakukan secara ber-
jenjang. Masing-masing anggota BPD yang berjumlah 9 orang 
bertanggung jawab menyerap aspirasi di wilayahnya masing-
masing yang terdiri dari beberapa RT. Jalur penyampaian aspirasi 
dan keluhan yang selama ini berlangsung adalah dari masyarakat 
disampaikan kepada ketua RT, ketua RT menyampaikan kepada 
kepala dusun, kepala dusun kepada LPM, dan selanjutnya 
kepada BPD. Masyarakat telah memahami alur mekanisme 
tersebut sehingga ketika masyarakat memiliki keluhan dan 
aspirasi biasanya mereka akan mendatangi ketua RT setempat. 

Jarak yang jauh dan letak rumah serta pemukiman yang terpisah 
oleh air menyulitkan koordinasi antar RT dan pemerintahan 
desa. Sebagai contoh, warga RT 13 bila ingin menuju rumah 
kepala desa dan kantor desa harus menempuh perjalanan laut 
selama 20 menit menggunakan speed boat dan sekitar 30 menit 
menggunakan perahu biasa. Sehingga peran RT menjadi sangat 
vital baik dalam urusan administrasi kependudukan maupun 
penyampaian aspirasi.
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Kelurahan Muara Kembang: Memantik Kolaborasi 
Pembangunan, dari Masyarakat hingga Birokrat
Pemerintahan kelurahan berbeda dengan pemerintahan desa. 
Regulasi terbaru yang mengatur kelurahan adalah Peraturan 
Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. 
Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai 
perangkat kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi 
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah 
kelurahan yang dipimpin lurah. Lurah dibantu oleh perangkat 
kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat. 

Tugas lurah meliputi pelaksanaan kegiatan pemerintahan 
kelurahan; pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; pelaksanaan 
pelayanan masyarakat; pemeliharaan ketenteraman dan 
ketertiban umum; pemeliharaan prasarana dan fasilitas 
pelayanan umum; pelaksanaan tugas lain yang diberikan 
oleh camat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Sebelum lahirnya PP No. 17 Tahun 2018 praktis kelurahan hanya 
menjalan kan tugas-tugas yang diberikan oleh camat sehingga 
hanya dapat mengelola anggaran untuk operasional kelurahan. 
Anggaran untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 
dikelola langsung oleh kecamatan. 

Kelurahan Muara Kembang mempunyai visi “Terwujudnya Tata 
Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa serta Masyarakat 
Muara Kembang yang Sejahtera dan Berkeadilan”. Sedangkan 
misi Kelurahan Muara Kembang adalah Meningkatkan 
Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat, 
Meningkatkan Pelayanan Umum kepada Masyarakat, Mening-
kat kan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kelurahan, 
Meningkatkan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman 
dan Ketertiban Umum di Wilayah Kelurahan, Meningkatkan 
Pemeli haraan Sarana Prasarana dan Fasilitas Layanan Umum, 
Meningkatkan Pelaksanaan Penatausahaan/Urusan Kesekre-
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tariatan Kelurahan, serta Meningkatkan Kualitas Sumber Daya 
Aparatur Pemerintahan.

Kelurahan Muara Kembang memiliki MOTTO “CERIA” (Cepat, 
Efisien dan Efektif, Ramah, Ikhlas dan Akuntabel)“, kemudian 
SASARAN terwujudnya peningkatan pelaksanaan pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip-
prinsip good governance, terwujudnya pelaksanaan tertib 
administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, 
terwujudnya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan 
wawasan sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas, 
terwujudnya peningkatan pelayanan publik, terwujudnya 
peningkatan disiplin kerja dan loyalitas aparatur, terwujudnya 
peningkatan partisipasi masyarakat.

Sejak November 2019 pimpinan di Kelurahan Muara Kembang 
dijabat oleh Pak Ramli, yang dibantu oleh sekretaris lurah, kasi 
pemerintahan, kasi pembangunan, dan kasi kesejahteraan 
sosial. Perangkat kelurahan membawahi minimal dua staf. 
Lurah melakukan apel setiap senin pagi untuk mensinergikan 
tugas masing–masing posisi.  Sekretaris lurah bertugas untuk 
mengelola administrasi umum kelurahan yaitu meliputi 
administrasi kearsipan kelurahan seperti profil Kelurahan Muara 
Kembang, kepegawaian, kehumasan dan lainnya. Kepala seksi 
pemerintahan bertugas untuk mengurus masalah pertanahan 
dan administrasi kependudukan. Sedangkan kasi kesejahteraan 
sosial bertugas untuk mendata warga yang kurang mampu 
kemudian mendistribusikan bantuan sosial dari pemerintah.

Kelurahan Muara Kembang memiliki lima lembaga yang 
membantu tugas-tugas pemerintah kelurahan, yaitu Lembaga 
Adat, PKK, Karang Taruna, LPM, dan Rukun Tetangga (RT). Kelima 
lembaga tersebut berjalan dengan baik. Pengambilan keputusan 
yang dibuat selalu mendengarkan masukan dari kelima lembaga 
tersebut. LPM di Kelurahan Muara Kembang dipimpin oleh 
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Herman Paini. Proses pemilihan ketua LPM dilakukan oleh 
masyarakat melalui musyawarah yang dihadiri oleh ketua-
ketua RT. LPM anggotanya ada 10 orang yeng terdiri dari ketua 
LPM, koordinator keamanan, air bersih, bendahara, sekretaris, 
koordinator dan tenaga kerja. LPM berfungsi sebagai perencana 
dan pelaksana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat. Selain itu, LPM juga menfasilitasi keluhan dan 
kebutuhan masyarakat yang tidak dapat diatasi oleh ketua RT. 
Sejauh ini kerjasama LPM dengan pemerintah kelurahan masih 
berjalan baik dan saling bersinergi. 

Dalam menjalankan program pembangunan, Kelurahan Muara 
Kembang banyak mendapatkan dukungan dana maupun 
dukungan teknis dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi 
di sekitarnya. Walaupun ada sekitar 11 perusahaan tambang 
dan kelapa sawit yang beroperasi di kelurahan ini tetapi belum 
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan 
infrastruktur di Muara Kembang masih ketinggalan jauh 
dibandingkan kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai 
Kartanegara lainnya. Jalan-jalan utama di wilayah Muara 
Kembang banyak yang belum beraspal dan kondisinya rusak. 
Infrastruktur kesehatan seperti posyandu dan puskesmas masih 
minim. Begitupun dengan infrastruktur pendidikan dimana 
anak-anak harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam agar 
bisa sampai di SMA yang ada di Handil atau ke Sanga-Sanga.

Kelurahan Muara Kembang sudah memiliki layanan air bersih dari 
sumur pompa dari bantuan CSR perusahaan dan pemerintah. 
Pelayanan air bersih ini diselenggarakan oleh LPM dengan 
membentuk badan pengelola air bersih. Sayangnya kualitas air, 
kualitas jaringan, dan pengelolaannya masih belum maksimal 
dan banyak kendala. Selain itu masih ada 1 RT yang warganya 
belum teraliri listrik, yaitu RT 11 Muara Pegah.
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Kelurahan Dondang: Membangun Sinergi antar Aktor 
dalam Pembangunan
Struktur organisasi pemerintahan Kelurahan Dondang dipimpin 
oleh Lurah yang dibantu oleh perangkat kelurahan, yaitu 
sekretaris, 3 seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi pembangunan, 
dan seksi kesejahteraan masyarakat (kesra). Kelurahan 
Dondang dipimpin Bapak Ahmad Yani sebagai Lurah. Sekretaris 
membawahi pengadministrasian data, pengadministrasian 
kepe  ga waian, porter sekretaris, tenaga pelayanan, dan tenaga 
pendukung administrasi. Sama halnya dengan sekretaris, masing-
masing seksi membawahi pengadministrasian data, tenaga 
teknis lapangan, tenaga pelayanan, dan tenaga administrasi. 
Selain itu juga dibantu oleh staff kelurahan. 

Lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Dondang terdiri 
dari 5 lembaga yaitu PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan 
Keluarga), RT, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), 
Karang Taruna, dan lembaga adat. Kelima lembaga tersebut 
dapat saling bersinergi untuk membangun masyarakat. Sebelum 
kelurahan menjalankan sebuah program atau kebijakan maka 
lurah akan berkoordinasi dengan kelima lembaga tersebut. 
Selain kelima lembaga tersebut di Kelurahan Dondang terdapat 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tovi Rindang Sejahtera 
yang mengelola layanan dasar air bersih. Layanan air bersih 
sebelumnya dikelola oleh kelurahan melalui Badan Pengelola Air 
Bersih (BPAB). Setelah sebelumnya aset air bersih ini diserahkan 
PHM kepada pemerintah Kelurahan Dondang. Kelurahan 
Dondang kemudian menyerahkan pengelolaannya kepada 
Lembaga Tovi Rindang Sejahtera. Lembaga ini memang sengaja 
dibuat oleh kelompok masyarakat yang memang sudah terlibat 
dalam pengelolaan air bersih sejak awal.

Lembaga kemasyarakatan kedua yang ada di Kelurahan Dondang 
adalah Rukun Tetangga (RT). Kelurahan Dondang terbagi 
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menjadi 13 RT, masing-masing wilayah dipimpin oleh ketua 
RT. Seluruh Ketua RT di Kelurahan Dondang dipilih oleh warga 
melalui forum. Kelurahan Dondang memiliki perkumpulan ketua 
RT yang bernama forum RT. Di dalam forum tersebut dibahas 
mengenai masalah-masalah yang dihadapi setiap RT, rencana 
program yang dijalankan di masing-masing RT, dan kegiatan 
rutin setiap bulannya. 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), karang taruna, 
dan lembaga adat berperan ikut membantu lurah dalam 
melaksanakan kegiatan-kegiatan di masyarakat. Sebelum lurah 
menjalankan suatu program, langkah yang diambil adalah 
berdiskusi dengan beberapa tokoh diantaranya LPM dan 
lembaga adat. Sedangkan tugas karang taruna lebih kepada 
pemberdayaan pemuda-pemudi agar memiliki kegiatan positif. 
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan karang taruna adalah 
latihan olah raga, perayaan HUT RI dan penyaluran kerja pemuda-
pemudi ke perusahaan yang ada di Kelurahan Dondang. 

Kinerja pemerintah kelurahan dalam menjalankan fungsi 
pemerintahan dan pembangunan berjalan baik. Namun ada 
tantangan tersendiri dalam kepemimpinan dan proses peng-
ambilan keputusan di Kelurahan Dondang di mana dalam 
proses pengambilan keputusan perlu pertimbangan dari 
lembaga-lembaga kemasyarakatan dan terutama tokoh-
tokoh berpengaruh di Kelurahan Dondang. Tokoh-tokoh 
lokal ini memiliki pengaruh di kelurahan, kecamatan, bahkan 
sampai ke kabupaten termasuk memiliki pengaruh kepada 
perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kelurahan Don-
dang dan sekitarnya. Tokoh-tokoh ini berpengaruh secara 
kultural, sosial, maupun ekonomi yang perlu dipertimbangkan 
dan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan 
pemerintah Kelurahan Dondang. 
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B. Kegiatan dan Institusi Ekonomi 
Masyarakat: Ikhtiar Desa Meraih Asa

Desa Sepatin: Asa yang Terukir di Desa Pesisir
Desa Sepatin dihuni oleh beragam suku dengan mayoritas Suku 
Bugis sebesar 90 persen, sisanya Suku Jawa 3 persen, Suku 
Makassar 2 persen, Suku Banjar 3 persen, dan terakhir Suku 
Kutai 2 persen dari jumlah penduduk. Di Desa Sepatin bahasa 
sehari-hari ialah Bahasa Bugis dan Bahasa Indonesia. Banyaknya 
warga desa yang berasal dari Suku Bugis dilatarbelakangi oleh 
kebiasaan orang Suku Bugis melaut untuk mencari tempat 
tinggal baru yang dekat dengan laut sebagai sumber mata 
pencaharian utama mereka.

Mata pencaharian masyarakat di Desa Sepatin cukup beragam. 
Sebagai desa laut atau pesisir terluar di Kabupaten Kutai 
Kartanegara yang langsung berhadapan dengan Laut Makassar. 
Dengan kondisi geografis seperti itu, sudah dapat dipastikan 
mayoritas penduduk Sepatin berprofesi sebagai nelayan. 
Kegiatan nelayan umumya nelayan tangkap, pencari kepiting dan 
udang, tambak, dan berbagai macam profesi yang berhubungan 
dengan hasil laut. 

Masyarakat Sepatin rata-rata menjual hasil laut langsung 
ke punggawa (pengepul hasil laut tradisional). Pengepul 
tersebutlah yang kemudian menjual lagi semua hasil tangkapan 
nelayan desa ke Anggana untuk kemudian didistribusikan lagi 
ke beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur. 
Warga desa juga mengolah hasil laut tersebut menjadi kerupuk 
udang, terasi, petis, sanggar udang, dan lain-lain. Kendala utama 
usaha olahan hasil laut ini adalah pemasaran terutama karena 
biaya angkut/pengiriman yang mahal.

Gambar 1.2 di bawah menggambarkan mata pencaharian 
penduduk Desa Sepatin.
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Gambar 1.2
Mata Pencaharian Penduduk Desa Sepatin

Sumber: RPJMDes Desa Sepatin Tahun 2017

Untuk hidup sehari-hari, selain kebutuhan pokok, masyarakat 
Desa Sepatin yang mayoritas warganya menggantungkan 
hidupnya dari laut juga membutuhkan ketersediaan perbekalan 
untuk operasional sebagai nelayan. Yaitu, bahan bakar minyak 
dan alat tangkap ikan berupa jala atau pancing. Biaya tertinggi 
adalah untuk beli solar. Sayangnya, meskipun Sepatin berada 
di lokasi tambang namun masyarakat selalu kesulitan untuk 
bisa mendapatkan solar. Jikapun ada biasanya harganya sangat 
mahal. Kelangkaan dan kemahalan harga tersebut biasanya 
teratasi dengan beredarnya ‘minyak OPEC’. Sebuah istilah yang 
selama ini dipakai warga dalam menyebut BBM illegal yang 
beredar di Sepatin. 

Sebagai masyarakat nelayan dari Bugis maka di Desa Sepatin 
juga terjadi pola relasi punggawa-sawi sebagai suatu relasi 
tradisional masyarakat pesisir. Pola relasi yang berlangsung 
adalah pola relasi patron client. Ponggawa atau punggawa 
adalah seorang yang mampu menyediakan kapital (sosial dan 
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ekonomi) bagi kelompok masyarakat dalam menjalankan suatu 
usaha (biasanya berorientasi pada skala usaha penangkapan 
ikan). Sedangkan sawi adalah sekelompok orang yang bekerja 
pada ponggawa dengan memakai atribut hubungan norma 
sosial dan persepakatan kerja (Sayful, 2014). 

Ketergantungan nelayan di Desa Sepatin tinggi karena problem 
utama yang dihadapi para nelayan adalah tingginya biaya 
operasional melaut. Tingginya biaya operasional nelayan inilah 
yang menyebabkan banyak nelayan yang terjerat pinjaman atau 
hutang kepada punggawa. Pinjaman modal atau hutang kepada 
punggawa atau boss mulai dari pembelian perahu untuk melaut 
hingga kebutuhan sehari-hari untuk keperluan melaut para 
nelayan. 

Setiap peminjaman modal terdapat syarat dalam pengembalian 
atau pembayaran hutangnya. Syarat ini ditentukan secara 
sepihak oleh punggawa melalui penentuan harga hasil tang-
gapan nelayan. Setiap nelayan yang terikat kontrak wajib 
menjual seluruh hasil tangkapannya kepada punggawanya 
untuk mengurangi hutangnya. Hampir semua nelayan di Desa 
Sepatin memiliki hutang kepada punggawa. Hutangnyapun tidak 
sedikit bahkan menurut salah satu nelayan minimal mereka 
punya hutang pada punggawa sebesar 10.000.000 rupiah. 
Nelayan juga tidak bisa berpindah ke punggawa lain selama 
belum menyelesaikan hutangnya pada punggawa sebelumnya. 
Punggawa juga selalu berusaha untuk membuat para nelayan 
yang bergantung padanya menambah hutang agar bisnis dia 
tetap berjalan dengan baik. 

Institusi ekonomi yang ada di Desa Sepatin adalah BUM 
Desa “Karya Sepatin”, kelompok nelayan, kelompok tani 
tambak, Kelompok Usaha Bersama (KUB) pengolahan hasil 
laut, kelompok mangrove SEBA. Di Desa Sepatin terdapat 
8 kelompok nelayan yang saat ini dibina oleh PHM melalui 
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Program Nelayanku Hebat. Program pemberdayaan nelayan 
yang bertujuan untuk membantu meningkatkan taraf hidup 
dan kesejahteraan masyarakat nelayan dengan meningkatkan 
hasil produksi tangkapan, merubah cara tangkapan ke ramah 
lingkungan, membentuk kelompok nelayan, perbaikan harga 
jual hasil tangkapan nelayan dan sampai pada adanya koperasi 
nelayan serta pengolahan hasil tangkapan.

BUM Desa “Karya Sepatin berdiri pada tahun 2014 atau lima tahun 
yang lalu, namun belum terlalu maksimal dalam pengelolaan 
berbagai macam unit usahanya dikarenakan minimnya sumber 
daya manusia yang benar-benar memiliki kapasitas dalam hal 
manajemen dan kelembagaan. Secara kelembagaan BUM Desa 
“Karya Sepatin” sudah didirikan berdasarkan peraturan desa 
(perdes) pendirian BUM Desa, AD/ART, dan Surat Keputusan 
Pengurus BUM Desa. Namun, dokumen-dokumen tersebut 
belum memadai karena disusun dalam situasi belum memahami 
konsep, regulasi, dan manajemen BUM Desa. Akibatnya, BUM 
Desa secara kelembagaan dan manajemen usaha masih belum 
tertata dengan baik. 

Desa Tani Baru: Lautan Penopang Kehidupan
Kondisi masyarakat dan kegiatan ekonomi masyarakat yang 
tinggal di Desa Tani Baru tidak berbeda jauh dengan kondisi di 
Desa Sepatin. Penduduk Desa Tani Baru mayoritas Suku Bugis 
dengan sumber penghidupan yang bergantung pada sumber 
daya laut. Sebagian masyarakat memiliki mata pencaharian 
sebagai petani tambak dan nelayan. 

Gambar 1.3 di bawah ini menunjukkan keragaman mata 
pencaharian warga Desa Tani Baru.
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Gambar 1.3
Mata pencaharian Desa Tani Baru

Sumber : Profil Desa Tani Baru 2017

Perekonomian warga Tani Baru banyak dipengaruhi oleh hasil 
laut. Sebagian besar warga mengandalkan hasil laut seperti 
udang, ikan dan kepiting yang dijadikan komoditas utama dalam 
perdagangan. Sebagian besar warga mengembangkan tambak 
yang diberikan benih sesuai dengan jumlah luas tambak. Bibit 
udang atau ikan biasanya dibeli dengan harga 80 - 100 rupiah dan 
disebar di tambak, tanpa diberikan makan. Tambak tradisional 
yang ada di Tani Baru tidak selalu berhasil panen karena 
dipengaruhi cuaca dan penyakit yang terkadang menyerang bibit, 
sehingga petani tambak tidak dapat memanen tambak. Selain 
itu, pembuatan, perbaikan, dan perawatan tambak memerlukan 
biaya yang cukup besar. Hal inilah yang menjadi kesulitan utama 
bagi petani tambak dalam mengembangkan usaha tambak. 

Selain perekonomian dari sektor tambak, warga juga biasa 
menggunakan jaring untuk menangkap ikan dan kepiting bakau. 
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Kepiting bakau mudah dijumpai di wilayah Tani Baru karena di 
desa ini masih banyak terdapat hutan bakau. Namun, nelayan 
mengeluhkan kebijakan menteri kelautan dan perikanan yang 
melarang penangkapan kepiting bakau betina yang sedang 
bertelur. Kebijakan tersebut menurut nelayan mempengaruhi 
jumlah hasil tangkapan yang jauh berkurang. Selain menangkap 
kepiting warga juga menangkap udang papay. Selain itu, terdapat 
UMKM yang mengolah hasil laut, diantaranya adalah amplang 
dan kerupuk ikan dan udang. Pengolahan ikan dan udang ini 
kebanyakan dilakukan secara mandiri bukan berkelompok 
sehingga produksinya sangat terbatas.

Kegiatan kelompok atau lembaga ekonomi di Desa Tani Baru 
kurang berkembang. Salah satu organisasi ekonomi milik desa 
adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa Tani Baru 
terbentuk pada tahun 2014 dengan nama “Tani Baru Mandiri”. 
BUM Desa ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dengan usaha-usaha yang dijalankannya, terutama 
dalam mengelola aset desa dan menyediakan layanan dasar 
bagi warga. 

Namun harapan tersebut belum mampu terwujud karena 
masih terkendala berbagai hal terutama kapasitas SDM untuk 
mengelola BUM Desa. Beberapa problem yang dihadapi oleh 
BUM Desa antara lain adalah pertama, struktur organisasi yang 
belum lengkap dan berjalan maksimal. Struktur organisasi BUM 
Desa belum memiliki pengawas, sementara pengelola yang ada 
dalam struktur banyak yang tidak aktif karena berbagai hal, 
mulai dari tidak berdomisili lagi di desa Tani Baru sampai pada 
pemberhentian yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sehingga 
semua peran dijalankan oleh ketua tanpa adanya pengawasan. 

Kedua, peraturan desa (Perdes) tentang pendirian BUM Desa 
masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 
Tahun 2010 tentang BUM Desa, yang sudah tidak relevan lagi 
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regulasi setelah terbitnya UU Desa yaitu Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permen 
DTT) No. 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengelolaan dan 
Pembentukan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. 
Permasalahannya tidak semata pada rujukan regulasi yang 
digunakan dalam Perdes BUM Desa tetapi lebih pada kecukupan 
pengaturan yang ada dalam perdes tersebut. 

Ketiga, tata kelola BUM Desa yang buruk, dimana hampir 
seluruh aktivitas pengelolaan kelembagaan dilakukan semuanya 
oleh ketua BUM Desa, tidak adanya dokumen administrasi 
penyerahan aset dari pemerintah desa untuk dikelola oleh BUM 
Desa, dokumen laporan keuangan tidak tersedia, dan belum 
ada aturan main tertulis seperti AD/ART dan prosedur-prosedur 
standar.

Selain problem tersebut BUM Desa juga menghadapi persoalan 
minimnya kepercayaan publik. Sebagai lembaga yang bergerak 
pada usaha pelayanan publik seharusnya menjadi role model 
pengelolaan lembaga yang transparan dan akuntabel. Kurangnya 
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUM Desa 
tersebut membuat tingkat kepercayaan warga desa kepada 
BUM Desa menjadi rendah. 

BUM Desa Tani Baru Mandiri juga masih lemah dalam pengem-
bangan usaha. Jika dilihat dari usaha-usaha yang dijalankan 
sejak tahun 2014 - 2019 nampak bahwa BUM Desa hanya 
sekedar menjalankan aktivitas usaha yang sebelumnya sudah 
dilakukan oleh pemerintah desa seperti pelayanan listrik desa, 
kapal transportasi anak sekolah, kapal air bersih, dan pasar desa. 
Bahkan dalam perjalanannya terdapat aset desa yang kini sudah 
tidak bisa difungsikan dengan maksimal sehingga tidak produktif 
lagi. Aset yang paling tampak adalah kapal air bersih. Usaha 
yang justru menghasilkan keuntungan cukup besar bagi BUM 
Desa. Namun usaha ini berhenti disebabkan kerusakan pada 
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bodi kapal. Begitupun dengan kapal transportasi anak sekolah 
yang cukup lama tidak beroperasi karena rusak.

Kelurahan Muara Kembang: Menguatkan Langkah 
Meraih Kedaulatan
Suku/etnis yang ada di Kelurahan Muara Kembang cukup 
bervariasi dikarenakan kelurahan merupakan daratan yang 
berada di pinggiran sungai dan laut. Diantaranya Suku Bugis, 
Jawa, Kutai, dan Banjar yang dapat hidup menyatu dan harmonis. 
Sebagian besar wilayah Kelurahan Muara Kembang adalah 
daratan sehingga sebagian besar warganya memiliki mata 
pencaharian sebagai petani. Selain itu, lokasi geografis berupa 
sungai memiliki potensi ikan, kepiting, udang, dan tumbuhan 
nipahnya. Oleh sebab itu selain bertani, menjadi nelayan adalah 
sumber penghidupan lain di Kelurahan Muara Kembang. 

Gambar 1.4 di bawah menunjukkan Mata Pencaharian Penduduk 
Kelurahan Muara Kembang.

Gambar 1.4
Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan 

Muara Kembang

Sumber: Profil Kelurahan Muara Kembang 2017
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Angka pengangguran di Kelurahan Muara Kembang cukup 
tinggi. Hal itu terjadi karena tingkat pendidikan yang rendah, 
rendahnya keterampilan, dan rendahnya motivasi masyarakat 
untuk maju. Akibatnya kemiskinan di Muara Kembang juga 
tinggi. Pengangguran tidak kentara banyak terjadi di Kelurahan 
Muara Kembang yaitu banyaknya pekerja kontrak di perusahaan. 
Ketika proyek tersebut berakhir maka ia menganggur. Jangka 
waktu menganggurnya beragam, bergantung panggilan 
proyek selanjutnya antara kisaran bulanan atau bahkan ada 
yang sampai 2 tahun menganggur tanpa ada sambilan sama 
sekali. Kebanyakan pengangguran remaja usia 19 - 25 tahun.  
Pengangguran di kalangan perempuan/ibu-ibu sangat banyak 
hampir 80 persen. Sedangkan 20 persen lainnya membuka 
warung di rumah. 

Walaupun kelurahan ini dikelilingi oleh banyak perusahaan, 
namun belum banyak menyerap tenaga kerja lokal karena 
persoalan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja lokal masih 
rendah sehingga kurang mampu bersaing di dunia kerja. Jenis-
jenis mata pencaharian yang digeluti warga Kelurahan Muara 
Kembang kurang bervariasi karena infrastruktur yang belum 
mendukung dan kesadaran masyarakat dalam pengembangan 
wirausaha masih rendah.

Kelurahan Dondang: Tantangan Mengalirkan Manfaat 
Untuk Masyarakat
Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Kelurahan 
Dondang cenderung homogen jika dibandingkan dengan 
kelurahan-kelurahan lain di Kecamatan Muara Jawa. Masyarakat 
Kelurahan Dondang mayoritas bersuku/etnis Banjar. Selain itu, 
terdapat masyarakat yang bersuku Bugis dan pendatang yang 
kebanyakan berasal dari suku Jawa, khususnya berasal dari Jawa 
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Timur. 

Mayoritas warga Kelurahan Dondang memiliki mata pencaharian 
sebagai karyawan perusahaan. Hal ini terjadi karena banyak 
perusahaan batu bara yang beroperasi di Kelurahan Dondang. 
Beberapa perusahaan batu bara yang beroperasi di Kelurahan 
Dondang adalah Prima Mandiri, Alwi Dondang Jaya, dan 
Global. Selain batu bara, di Kelurahan Dondang juga terdapat 
perusahaan yang bergerak di bidang migas, salah satunya 
adalah PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM). Keberadaan PHM 
di Kelurahan Dondang kurang diketahui warga karena aset PHM 
di Kelurahan Dondang hanya berupa jaringan pipa minyak yang 
berada di sungai Dondang.

Selain menjadi karyawan, warga Kelurahan Dondang ada yang 
bekerja sebagai nelayan, petani, PNS, dan beberapa pekerjaan 
lain walau jumlahnya tidak banyak. Sebagian besar masyarakat 
yang bermata pencaharian sebagai nelayan berada di RT 04 dan 
RT 08, karena wilayah RT tersebut berada di pinggiran Sungai 
Dondang. Nelayan-nelayan tersebut mencari ikan di sepanjang 
sungai Dondang dengan memakai perahu katinting milik pribadi. 

Masyarakat Jawa, terutama dari Jawa Timur yang datang dan 
tinggal di Kelurahan Dondang melanjutkan mata pencaharian 
mereka sebagai petani, karena lahan di Kelurahan Dondang 
masih luas sehingga para petani tersebut dapat bercocok 
tanam dengan harga sewa lahan yang tergolong murah. Mereka 
berkebun karet dengan tanaman tumpang sari seperti bawang 
dan cabai. 

Berbagai kelembagaan ekonomi berkembang di Kelurahan 
Dondang. Kelembagaan ekonomi yang bergerak di bidang 
pertanian dan nelayan adalah Kelompok Usaha Bersama (KUB) 
yang bergerak dibidang nelayan dan perikanan, Berkah Sungai 
Dondang yang bekerja pengembangan masyarakat Nelayan, 
Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) yang bergerak di bidang 
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pengembangan ekonomi pertanian dan Nelayan, dan Himpunan 
Tani dan Nelayan (HTN) yang bergerak di bidang pengembangan 
pertanian dan nelayan. Kelompok ekonomi yang bergerak di 
bidang permodalan adalah Koperasi Tahta yang bergerak dalam 
pengembangan ekonomi dan simpan pinjam serta Koperasi 
Multi Guna yang bergerak dalam pengembangan ekonomi dan 
simpan pinjam. Selain itu terdapat lembaga yang mengelola 
layanan dasar yaitu TOVI Rindang Sejahtera yang bergerak dalam 
usaha pengelolaan air bersih di Kelurahan Dondang.

C. Problem Layanan Dasar: “Tantangan 
Pembangunan dari Tepian”

Masifnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah oleh 
pemerintah pusat dalam rangka mendukung kemandirian dan 
peningkatan kesejahteraan desa diharapkan dapat memberikan 
dampak peningkatan ekonomi lokal. Akan tetapi program ini 
belum menjangkau seluruh desa/kelurahan. Sebagai contoh 
di Delta Mahakam, Kabupatan Kutai Kertanegara, yang telah 
mensuplai hampir 30 persen  kebutuhan gas nasional, desa 
dan kelurahan yang ada di wilayah tersebut masih ada yang 
belum tersentuh aliran listrik, infrastruktur transportasi yang 
buruk, mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), dan 
kesulitan mendapatkan air bersih dan sanitasi. 

Di tengah kelangkaan BBM tersebut, masyarakat secara mandiri 
maupun berbasis komunitas berupaya mendapatkan aliran 
listrik dengan menggunakan ganset berbahan bakar solar 
dengan ketersediaan dan harga yang tidak pasti. Pemerintah 
desa mencoba hadir ketika negara tidak bisa hadir dalam 
memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar tersebut dengan 
mengembangkan BUM Desa yang melayani kebutuhan dasar 
masyarakat (listrik dan air bersih).

Seharusnya pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur 
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dasar untuk pemerataan desa-desa tertinggal dan terpencil. 
Infrastruktur tersebut terbagi dua, yakni pelayanan dasar 
seperti listrik dan sanitasi, serta konektivitas (transportasi). 
Pembangunan infrastruktur dasar ini dapat mengembangkan 
SDM agar semakin produktif dan meningkatkan kualitas hidup. 
Dengan pelayanan dasar membaik dan konektivitas terbuka, 
produktivitaspun akan meningkat. Itu semua akan terjadi ketika 
pembangunan infrastruktur layanan dasar adil dan merata.

Pelayanan dasar merupakan hak setiap warga, tanpa terkecuali. 
Salah satu peran penting hadirnya negara adalah memenuhi 
dan menjamin warganya dalam mengakses pelayanan dasar 
yang berkualitas. Hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 
menjadi harapan akan meningkatnya kualitas dan akses warga 
terhadap pelayanan dasar melalui institusi desa. Melalui asas 
rekognisi dan subsidiaritas, desa memiliki kewenangan untuk 
memenuhi hak-hak dasar warga desa sesuai kapasitas lokal yang 
dimilikinya. 

Problem pelayanan dasar masih terjadi di banyak desa, 
terutama di luar Jawa. Ketertinggalan dan keterpinggiran telah 
lama berlangsung di desa-desa sebagai buah dari kebijakan 
pembangunan yang terpusat di Jawa dan bias perkotaan. 
Kondisi semacam ini masih berlangsung di banyak tempat 
dan menyisakan problem kemiskinan yang multidimensional. 
Kemiskinan dan ketertinggalan menghinggapi desa-desa yang 
sebenarnya memiliki kekayaan sumberdaya alam. Tak terkecuali 
di desa-desa yang menjadi ring satu kawasan operasi perusahaan. 
Desa-desa ini pada umumnya mengalami problem layanan dasar 
yang menghambat berbagai aspek dalam kehidupan sosial dan 
ekonomi mereka.

Bagian ini akan menjelaskan problem-problem layanan dasar di 
dua desa yaitu Desa Sepatin dan Tani Baru Kec. Anggana serta 
dua kelurahan yaitu Kelurahan Muara Kembang dan Dondang 
Kec. Muara Jawa di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan 
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Timur. Dua desa dan kelurahan ini merupakan wilayah ring satu 
dari kegiatan operasional Pertamina Hulu Mahakam (PHM) 
sehingga empat lokasi ini menjadi sasaran dari program-program 
CSR (Corporate Social Responsibility).

Desa Sepatin: Menembus “Pagar” Pembangunan dari 
Desa Terluar
Desa Sepatin termasuk desa 3T (terluar, terpencil, dan 
tertinggal) di wilayah Kabupatan Kutai Kartanegara, Kalimantan 
Timur. Desa pesisir/laut yang terletak di Delta Sungai Mahakam 
dan menghadap langsung ke arah Selat Makassar. Untuk 
menghubungkan desa dengan kecamatan dan kabupaten, hanya 
bisa menggunakan moda transportasi air. Kondisi ini menjadikan 
pertumbuhan ekonomi desa berlangsung lambat. Hal itu semakin 
diperparah dengan masih minimnya infrastruktur layanan dasar 
di desa, seperti air dan sanitasi, serta konektivitas (transportasi). 

Pasokan air bersih selama ini hanya mengandalkan curahan air 
hujan. Dapat dibayangkan, ketika musim kemarau betapa air 
bersih menjadi persoalan serius bagi warga masyarakat Sepatin. 
Sedangkan untuk penerangan dan listrik masyarakat Sepatin 
berupaya memenuhinya dengan mengupayakan listrik secara 
mandiri. Sayangnya karena berbagai persoalan, listrik yang ada 
baru bisa beroperasi selama 12 jam dalam sehari. Dampaknya 
listrik belum bisa menopang produksi masyarakat secara 
maksimal. 

Persoalan layanan dasar lainnya adalah konektivitas. Hal 
ini terjadi karena Desa Sepatin merupakan desa di perairan 
muara Sungai Mahakam. Akses ke desa ini hanya dapat 
ditempuh dengan perjalanan air dari Pelabuhan Sungai Meriam 
menggunakan transportasi umum seperti speed boat yang 
mesinnya berkapasitas 40 PK dengan harga sewa 800.000 - 
1.000.000 rupiah. Untuk menekan biaya yang mahal tersebut 
masyarakat biasanya lalu menggunakan kapal-kapal (dompeng) 
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milik nelayan lokal sebagai alat trasnportasi dari atau ke Sungai 
Meriam. Transportasi antar pemukiman yang ada di desa 
menggunakan perahu ketinting. Sedangkan transportasi di 
dalam kampung dilakukan dengan jalan kaki di atas jalan dari 
kayu yang oleh masyarakat disebut jembatan. 

Wilayah Desa Sepatin merupakan wilayah yang “susah sinyal” 
alias tidak terjangkau jaringan telekomunikasi. Hal inilah salah 
satu alasan yang membuat kepala desa terus memperjuangkan 
agar warga memperoleh akses telekomunikasi. Beliau yakin 
bahwa Desa Sepatin akan maju perekonomiannya jika ada 
jaringan telekomunikasi. 

Pada akhir tahun 2019 perjuangan yang dilakukan membuahkan 
hasil, yaitu dengan hadirnya tower penguat sinyal bantuan dari 
PHM yang dipasang di dekat kantor desa dan mendapatkan 
program jaringan internet yang diselenggarakan oleh Badan 
Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo 
untuk membuka akses telekomunikasi terutama untuk pemerin-
tah desa. Saat ini warga di sekitar kantor Desa Sepatin bisa 
memperoleh akses jaringan komunikasi untuk keperluan pribadi 
maupun untuk keperluan bisnis.

Dua tahun terkhir ini Desa Sepatin melalui BUM Desa “Karya 
Sepatin” berusaha memenuhi kebutuhan layanan dasar 
tersebut. BUM Desa menjalankan beberapa usaha yang terkait 
dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik desa dan 
pengelolaan air bersih. Meski demikian, layanan yang diberikan 
BUM Desa tersebut ternyata masih belum dilakukan secara 
optimal. Misalnya, listrik yang voltasenya naik turun sehingga 
ada sebagian masyarakat yang mengalami kerusakan pada alat-
alat elektroniknya. Selain itu, pada saat musim kemarau ketika 
kebutuhan air meningkat, BUM Desa belum mampu memenuhi 
kebutuhan tersebut. 

Penyebabnya adalah terhambatnya pasokan air ke Desa Sepatin 
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karena ketersediaan kapal pengangkut air yang terbatas dari 
daerah Kutai Lama. Gelombang laut yang cukup besar yang 
menyulitkan kapal pengangkut air untuk berlabuh di Desa 
Sepatin, kapal pengangkut air dengan muatan besar yang susah 
untuk masuk ke Sepatin dan beberapa masalah teknis lainnya 
menjadi faktor penyebab tidak lancarnya pasokan air bersih.

Desa Tani Baru: Problematika yang Mengalir di Pesisir
Setali tiga uang dengan kondisi infrastruktur layanan dasar 
di Desa Sepatin, Desa Tani Baru juga belum terjangkau 
infrastruktur dasar listrik, air bersih/sanitasi, dan konektivitas. 
Masyarakat Tani Baru masih menggunakan mesin ganset untuk 
mendapatkan listrik. Masyarakat dapat menikmati listrik dari 
ganset desa mulai dari pukul 18.00 sampai dengan 06.00. Iuran 
yang dikenakan untuk penggunaan listrik per 10 hari tersebut 
sebesar 60.000 rupiah. Jika ada penambahan penggunaan TV 
dan kulkas dibebankan 80.000 rupiah dan untuk tambahan 
penggunaan mesin cuci 100.000 rupiah. Beban rumah tangga 
yang besar jika dibandingkan dengan biaya listrik PLN. Di Tani 
Baru hanya sebagian warga di RT 01 yang sudah menikmati 
listrik PLN dari Desa Muara Pantuan dengan biaya rata-rata 
50.000 rupiah per bulan.

Meskipun BUM Desa di Tani Baru sudah mengupayakan layanan 
listrik, namun daya jangkaunya masih terbatas. Baru dua RT 
yang bisa mendapatkan layanan dengan relatif baik, yaitu di 
RT 17 dan RT 05. Sementara warga di wilayah RT yang belum 
teraliri listrik desa harus mengusahakan ganset sendiri. Hal itu 
membuat hanya warga yang mampu saja yang akhirnya bisa 
mengupayakan listrik secara mandiri. Sedangkan warga yang 
tidak mampu biasanya akan menyambung aliran listrik dari 
warga yang memiliki ganset. Keterbatasan infrastruktur dasar 
listrik ini menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat terganggu.

Persoalan layanan dasar kedua adalah air bersih/sanitasi. Air 
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yang terdapat di wilayah Tani Baru merupakan air asin dan air 
payau sehingga warga terpaksa memanfaatkan air hujan untuk 
kegiatan MCK sedangkan untuk keperluan memasak dan minum 
terkadang warga menggunakan air kemasan dan air isi ulang 
yang didatangkan dari Sungai Meriam. Sebagian besar warga 
memiliki tandon air untuk menampung air hujan dan akan 
digunakan untuk persediaan musim kemarau. 

Tandon air tersebut juga dimanfaatkan sebagai salah satu usaha 
dari BUM Desa. Pengelola BUM Desa menjual air kepada warga 
seharga 15.000 rupiah per drum atau setara den

gan 15 liter air. Walaupun begitu Desa Tani Baru sering mengalami 
masalah kekurangan air bersih. Selama ini ada penjual air bersih 
namun jumlahnya terbatas. Apalagi jika musim kemarau maka 
selain jumlah terbatas, harganya pun sangat mahal. 

Pemerintah pernah memberikan bantuan berupa mesin 
penyulingan air menjadi air layak minum. Mesin penyuling 
air ini telah dipasang tetapi tidak dapat difungsikan karena 
membutuhkan biaya operasional yang besar dan listrik yang 
memadai. Akhirnya mesin ini mangkrak tidak berfungsi. 

Desa berhasil mendapatkan bantuan dari CSR perusahaan 
berupa kapal pengangkut air untuk mengangkut air yang dibeli di 
Desa Kutai Lama untuk dijual ke masyarakat dengan harga relatif 
murah. Kegiatan ini dikelola oleh BUM Desa dan memberikan 
keuntungan cukup besar namun tidak berlangsung lama karena 
kapal mengalami kerusakan. Kualitas kapal pengangkut air 
ditengarai sebagai penyebabnya karena ketidakberesan waktu 
pengadaan kapal ini.

Persoalan ketiga adalah konektivitas untuk transportasi maupun 
komunikasi. Sama halnya dengan Desa Sepatin, Desa Tani Baru 
menghadapi persoalan tranportasi untuk orang dan barang. 
Walaupun di desa ini terdapat dermaga kapal/perahu tetapi biaya 
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trasportasi di desa ini juga sangat mahal. Kemahalan transportasi 
ini menyebabkan harga barang yang diperjualbelikan menjadi 
mahal sementara keuntungan penjualan dari hasil laut menjadi 
rendah. Persoalan konektivitas yang lain adalah komunikasi 
dimana di desa ini akses jaringan komunikasi sangat sulit. 
Walaupun di penghujung tahun 2019 di kantor desa sudah ada 
jaringan internet yang diselenggarakan oleh Badan Aksesibilitas 
Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo untuk membuka 
akses telekomunikasi untuk desa terdepan, terpencil dan 
tertinggal, terutama untuk pemerintah Desa Tani Baru.

Kelurahan Muara Kembang: Menata Cahaya yang 
Belum Merata
Secara umum infrastruktur di Kelurahan Muara Kembang sudah 
baik, namun masalahnya tidak meratanya akses masyarakat 
terhadap infrastruktur yang ada. Sebagian besar wilayah 
Kelurahan Muara Kembang sudah teraliri listrik PLN tetapi masih 
ada beberapa yang belum terjangkau listrik PLN. Salah satunya 
adalah wilayah RT 11 Muara Pegah. Wilayah ini berupa pulau 
yang terpisah dari daratan sehingga tidak terjangkau listrik PLN. 
Warga selama ini mengandalkan penerangan dari ganset. Bagi 
warga yang mampu membeli ganset mereka dapat memenuhi 
kebutuhan listrik walaupun dengan biaya yang mahal untuk 
membeli solar. Sementara bagi warga yang tidak mampu 
membeli ganset mereka harus menyalurkan listrik dari ganset 
tetangga. Rata-rata mereka harus mengeluarkan biaya perbulan 
dari 200.000 rupiah hingga 500.000 rupiah, itupun hanya bisa 
dipakai dari pukul 6 sore sampai pukul 12 malam.

Saat ini persoalan listrik di Muara Pegah sudah mulai teratasi. 
Pada tahun 2019 PHM dengan mengusung program “Kembang 
Bersinar”, program rekayasa teknologi dalam menghemat 
energi/penggunaan energi baru terbarukan. PHM memberikan 
bantuan solar home system (SHS) di rumah warga. Setelah 
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adanya SHS warga sangat terbantu untuk penerangan rumahnya. 
Mereka bisa menghemat pengeluaran karena mereka hanya 
membayar 100.000 rupiah per bulan iuran sewa dan pemakaian 
SHS kepada pengelola. 

Untuk memaksimalkan layanan Pemerintah Kelurahan Muara 
Kembang membentuk Badan Pengelolaan Listrik Tenaga Surya 
(BPLTS) yang dipimpin oleh Pak Dirman, Ketua RT 11. Sebagai 
organisasi BPLTS masih gamang dalam pengelolaan organisasi 
dan usaha. BPLTS membutuhkan peningkatan kapasitas dan 
pendampingan agar dapat terus mengelola organisasi dan 
usahanya. BPLTS masih membutuhkan pembinaan untuk 
mengembangkan institusi kelembagaan agar lebih mandiri dan 
berkelanjutan.

Walaupun di wilayah ini listrik sudah tersedia namun hanya 
dapat digunakan untuk penerangan dan belum dapat digunakan 
untuk kegiatan produksi masyarakat. Sebagian besar warga 
Muara Pegah berprofesi sebagai nelayan dan petani tambak. 
Masyarakat membutuhkan listrik dengan daya yang lebih besar 
untuk mendukung kegiatan nelayan terutama untuk produksi es 
batu, lemari pendingin, dan produksi pengolahan hasil laut. 

Selain listrik, penyediaan layanan dasar air bersih menjadi 
kebutuhan strategis di Kelurahan Muara Kembang. Kualitas air 
tanah di wilayah ini rendah dan terbatasnya sumber mata air 
bersih. Sebagian besar masyarakat belum mempunyai akses 
untuk mendapatkan air bersih karena kemampuan warga 
masyarakat untuk membuat sumur bor terbatas. Sebagian 
besar masyarakat di Muara Kembang menggantungkan sumber 
air bersih untuk masak dan minum dari air isi ulang. Sementara 
untuk kebutuhan mandi cuci dan kakus sebagian besar warga 
masyarakat mengandalkan air hujan yang ditampung. Akibatnya, 
masyarakat harus menanggung biaya cukup besar untuk 
membeli air kemasan maupun air isi ulang. 
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Pemerintah Kelurahan Muara Kembang tidak berpangku tangan 
mengatasi persoalan ini. Pada tahun 2006 air bersih diseleng-
garakan oleh yayasan sebagai pengelola badan usaha air bersih. 
Sejak tahun 2016 kelurahan mengeluarkan SK Kelurahan di 
mana pengelolaan air bersih ini menjadi usaha milik masyarakat 
Muara Kembang. Tanah untuk tempat tangki dan sumber 
berasal dari hibah salah satu waraga Muara Kembang. Pengelola 
air bersih adalah warga setempat yang dipilih dan diawasi oleh 
pemerintah kelurahan melalui LPM. 

Pendirian Badan Pengelola Air Bersih (BPAB) ini dimaksudkan 
agar masyarakat mendapat pelayanan air bersih dengan kualitas 
dan harga yang terbaik. BPAB diketuai oleh Pak Sappe, beliau 
juga seorang guru di SD Muara Kembang yang dibantu oleh 
Ibu Salasiah selaku bendahara. Namun pelayanan BPAB Muara 
Kembang belum berjalan baik karena persoalan kemampuan 
pengelola, transparasi pengelolaan, kualitas jaringan air 
bersih, dan kualitas airnya sendiri. Namun pengelola memiliki 
keterbukaan dan komitmen untuk mau melakukan perubahan 
organisasi dan pengelolaan air bersih untuk kemajuan layanan 
air bersih di Muara Kembang. 

Kelurahan Dondang: Mengurai Benang Kusut Air 
Bersih 
Problem utama layanan dasar di kelurahan ini adalah air bersih. 
Aktivitas pertambangan batu bara di wilayah ini membuat 
lingkungan rusak dimana banyak lahan bekas tambang yang 
dibiarkan terbengkalai sehingga berdampak pada kualitas air 
tanah. Sebelum ada pengelolaan air bersih di Dondang, warga 
masyarakat di Dondang masih bergantung dari penampungan 
air hujan atau membeli air bersih dari luar daerah, dimana rata-
rata setiap keluarga harus mengeluarkan 400.000 – 600.000 
rupiah per bulan.

Kebutuhan air di Kelurahan Dondang mengandalkan air 
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hujan dan air yang dikelola sendiri oleh pihak kelurahan. 
Warga membayar air langsung ke pengelola air bersih. Sistem 
pengelolaan air ini awalnya merupakan bantuan dari Total E&P 
Indonesia. CSR perusahaan ini membangun infrastruktur sistem 
air bersih di Kelurahan Dondang karena melihat potensi air 
yang cukup baik. Pengelolaannya kemudian diserahkan kepada 
Kelurahan Dondang oleh Badan Pengelola Air Bersih (BPAB). Saat 
itu Kelurahan Dondang telah mandiri dalam pelaksanaan dan 
perawatan sistem pengairan tersebut. Masalah yang sekarang ini 
dihadapi adalah pengelolaanya belum maksimal dan kualitas air 
yang dihasilkan menjadi kurang baik karena kurang perawatan 
dan perbaikan sistem jaringan air bersih. 

Saat ini pelayanan air bersih di Kelurahan Dondang dikelola oleh 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) “Tovi Rindang Sejahtera”. 
Pengeloaan air bersih ini merupakan fase ketiga setelah 
sebelumnya sempat berjalan dua tahun tetapi kemudian macet. 
Kemacetan pengelolaan air bersih ini disebabkan airnya yang 
tidak stabil dan pengelolaan yang belum profesional. Di tahun 
2017 dibangun lagi penampungan air bersih dengan siitem 
gotong royong yang mendapat bantuan dari PHM. Bantuan itu 
berupa bak penampungan air yang dibangun di atas bukit, dan 
instalasi pipa penyaluran air bersih.

Pembangunan sarana air bersih juga melibatkan tokoh 
masyarakat setempat. Menurut Mashud yang juga salah satu 
perintis pengelola air di Dondang bahwa dalam pembangunannya 
bantuan dari perusahaan tidak mencukupi, maka beberapa 
tokoh masyarakat ikut menyumbang pembangunan pasilitas 
sarana air bersih. 

Kini masyarakat Dondang memiliki 2 bak air, 4 mesin menghisap 
air yang melayani sekitar 700 rumah tangga pelanggan selama 
24 jam yang dialirkan dari sebuah bukit menuju rumah-rumah 
pelanggan dengan memanfaatkan gravitasi bumi. Pengelolaan 
air ini dikelola salah satu lembaga masyarakat yang mereka 



42 Kebangkitan Layanan Dasar di Delta Mahakam: 
Sinergi Program CSR Berbasis Masyarakat

beri nama “Tovi Rindang Sejahtera”.  Lembaga ini dipegang 
oleh kelompok yang dulu ikut memperjuangkan pembangunan 
infrastruktur air.

PHM di Kelurahan Dondang merumuskan dukungan terhadap 
penyediaan sarana air bersih dalam Program Tanggung Jawab 
Sosial (TJS) bidang kesehatan dengan nama program “Berkah 
Air Dondang”. Program ini bertujuan untuk memberikan akses 
air bersih berbasis masyarakat dan berupaya mendorong 
penerapan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang pada 
akhirnya menjadi pendorong peningkatan kualitas hidup 
masyarakat yang berkelanjutan. PHM menempuh strategi 
peningkatan kapasitas lembaga pengelola air bersih karena 
lembaga pengelola air bersih di Dondang dipandang belum 
kuat dan transparan untuk penyediaan layanan air bersih yang 
berkelanjutan. Tantangannya adalah “mempersatukan” aktor 
aktor kunci dalam pengembangan air bersih di Dondang. Aktor-
aktor kunci harus memiliki visi yang sama dan bersinergi dalam 
hal pengelolaan air bersih. Jika relasi antar aktor ini dapat 
saling “mengontrol” maka pengelolaan air akan semakin baik, 
partisifatif dan transparan. 
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Bab 2

Intervensi Program: CSR 
Perusahaan sebagai Amunisi 
Pembangunan Berkelanjutan

A. Kerangka Program

Pemberdayaan masyarakat nampaknya sangat identik 
melekat pada peran yang dijalankan oleh organisasi 
masyarakat sipil (OMS) atau organisasi non pemerintah 

(nongovernmental organization/NGO). Dalam kenyataannya, 
sebelum konsep governance hadir, negara adalah satu-
satunya aktor yang memiliki kekuasaan dan sumberdaya untuk 
menjadikan masyarakat lebih berdaya. Meskipun, orientasi dan 
kebijakan negara dalam memberdayakan masyarakatnya justru 
berbeda jauh dengan hasil yang diharapkan dan model ideal 
pemberdayaan masyarakat (Li, 2007). Alih-alih meningkatkan 
kualitas dan taraf hidup masyarakat terpencil, program-program 
pemberdayaan masyarakat oleh negara justru menciptakan 
ketergantungan baru bagi mereka. 

Seiring dengan menguatnya ide governance dan demokratisasi, 
negara tidak lagi menjadi aktor dominan dalam upaya pem-
berdayaan masyarakat. Aktor di luar negara muncul dengan 
orientasi dan model pemberdayaan masyarakat yang kian 
beragam. Dalam konsep governance, government mesti berbagi 
peran dengan sektor privat dan masyarakat sipil dalam proses 
pembangunan (Pratikno, 2005; UNDP, 1997). 
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Pemberdayaan masyarakat memiliki kaitan erat dengan kekua-
saan  dalam arti  luas. Menjadikan masyarakat berdaya berarti 
memampu kan mereka untuk berkuasa atas dirinya dan mampu 
mem pengaruhi otoritas negara. Dalam hal ini, pemberdayaan 
adalah perluasan aset dan kemampuan orang miskin untuk 
berpartisipasi dalam, bernegosiasi dengan, mempengaruhi, 
mengendalikan, dan meminta pertanggungjawaban institusi 
yang mempengaruhi kehidupan mereka (Narayan, 2002, h. 14).

Program pengembangan BUM Desa dan kelembagaan ekonomi 
lokal lainnya berbasis potensi untuk perbaikan layanan 
dasar menggunakan kerangka pendekatan pemberdayaan 
masyarakat. Namun demikian, dari sejumlah literatur yang 
ada, pemberdayaan masyarakat sendiri memiliki arti yang luas 
dan mencakup beragam perspektif serta model pendekatan. 
Tulisan ini akan mendudukkan kerangka pendekatan yang 
dipakai dalam menjalankan program tersebut dengan terlebih 
dahulu menjelaskan pendekatan yang selama ini dipakai dalam 
berbagai program pemberdayaan masyarakat dan implementasi 
Corporate Social Responsibility (CSR). Beberapa konsep 
utama yang akan dijelaskan dalam bagian ini di antaranya 
konsep dasar pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan 
berbasis komunitas (community driven development) dan 
konsep tandingannya, serta perspektif inklusi sosial dalam 
pengembangan ekonomi lokal (PEL).

Konsep Pemberdayaan Masyarakat melalui CSR: 
Peluru Alternatif yang Kolaboratif-Inklusif
Perubahan paradigma dalam tanggungjawab sosial perusahaan 
(corporate social responsibility - CSR) berlangsung secara 
global. Studi-studi tentang CSR di berbagai belahan dunia 
menyoroti perubahan ini dari cara pandang yang menekankan 
aktivitas-aktivitas charity perusahaan sebagai tanggungjawab 
sosial utama perusahaan, ke arah program yang berorientasi 
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pemberdayaan masyarakat (Budimanta, Prasetijo, & Rudito, 
2008). Perubahan juga terjadi di ranah negara dimana kemitraan 
dibangun secara lintas sektor dan multiaktor (negara, pasar, 
dan masyarakat sipil) (Findlay-Brooks, Visser, & Wright, 2010; 
Pratikno, 2005). Keberhasilan pembangunan dikontribusikan 
oleh beragam institusi, bukan hanya negara namun juga sektor 
privat dan organisasi masyarakat sipil.

Konsep CSR berkembang sebagai teori sekaligus praktik. Menurut 
Budimanta, Prasetijo, & Rudito (2008), CSR merupakan alternatif 
paradigma pengembangan masyarakat melalui korporat. 
Perkembangan saat ini, korporasi dituntut tidak sekadar 
memberikan bantuan (charity) dan perbaikan lingkungan, 
namun juga turut berkontribusi bagi kehidupan masyarakat 
sebagai rekanan yang setara dan saling membutuhkan. Meski 
demikian, studi di banyak negara menunjukkan bahwa aktivitas 
charity mendominasi pendekatan dalam tanggungjawab sosial 
perusahaan. Aktivitas ini nampaknya digerakkan oleh gagasan 
tradisional yang melekatkan isu pendidikan dan kesehatan pada 
tanggung jawab sosial perusahaan di tengah ketidakhadiran 
negara dalam menyediakan pelayanan publik (Frynas, 2009, 
p. 4-5). Dalam perkembangannya, pendekatan ini mulai 
ditinggalkan karena sebagian besar perusahaan mulai menyadari 
bahwa inovasi dalam pengembangan CSR justru dinilai dari 
keikutsertaan mereka dalam mengatasi permasalahan sosial 
dan lingkungan (Maulidana, 2018: 2).

Blowfield dan Frynas (2005) menjelaskan bahwa CSR menjadi 
istilah yang memayungi beragam teori dan praktik yang 
secara garis besar dipahami: (1) bahwa perusahaan memiliki 
tanggungjawab atas dampaknya bagi masyarakat, terkadang di 
luar kepatuhan hukum dan tanggung jawab individu, (2) bahwa 
perusahaan memiliki tanggungjawab bagi perilaku orang lain 
yang berbisnis dengan mereka (misalnya dalam rantai pasokan), 
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dan (3) bahwa bisnis perlu mengelola relasi yang baik dengan 
masyarakat secara luas, apakah untuk alasan kelangsungan hidup 
perusahaan atau untuk menambah nilai di mata masyarakat. 
Tiga batasan definisi CSR di atas sejalan dengan konsep CSR 
yang berjalan di Indonesia. Menurut Budimanta, Prasetijo, & 
Rudito (2008), CSR merupakan bentuk tanggungjawab sosial 
yang berkembang sebagai wujud dari sebuah good corporate 
governance. Tatakelola perusahaan yang baik mensyaratkan 
adanya etika bisnis sebagai upaya membangun kualitas hidup 
dan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan dimana per-
usahaan tersebut berada.

Berkembangnya konsep pembangunan yang berkelanjutan 
(sustainable development) memaksa konsep pemberdayaan 
masya  rakat melalui CSR untuk turut beradaptasi. Dalam pers-
pektif pem bangunan berkelanjutan, variabel ekonomi dan 
sosial harus menyesuai kan dengan kapasitas lingkungan yang 
ada. Dengan demi kian, pembangunan ekonomi tidak semata-
mata diarahkan untuk perbaikan kualitas masyarakat, namun 
juga ditujukan bagi keber lanjutan dan daya dukung ekologis. 
Ekonomi termasuk aktivitas bisnis didalamnya yang konvensional 
menganggap dampak lingkungan sebagai eksternalitas atau 
sesuatu di luar kepeduliannya. Dalam cara pandang ekonomi 
berkelanjutan, aktivitas ekonomi rumah tangga dan bisnis harus 
menyesuaikan dengan kapasitas sosial dan lingkungan. 
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Bagan 2.1 Ekonomi Berkelanjutan (Cato, 2009)

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, CSR tidak 
dapat dipandang semata-mata sebagai aktivitas ‘sampingan’ 
perusahaan. CSR harus dimaknai sebagai bagian yang integral 
dalam semua aktivitas yang dilakukan perusahaan. Dalam 
pendekatan ini, CSR bukan masalah yang terpisah yang harus 
dikelola perusahaan, tetapi merupakan bagian dari keputusan 
strategis dan operasional dari aktivitas usaha perusahaan 
tersebut (Jonker & de Witte, 2006: 7). Oleh karena itu, CSR 
memiliki peran yang strategis dalam pengembangan usaha 
perusahaan sekaligus diharapkan dapat berkontribusi secara 
langsung bagi masyarakat dan lingkungan dalam kerangka 
pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan ekonomi lokal untuk perbaikan layanan dasar 
yang dijalankan PHM dan IRE Yogyakarta bertumpu pada 
keyakinan bahwa keberhasilan program CSR ditentukan oleh 
strategi pemberdayaan masyarakat melalui engagement yang 
kuat antara institusi desa (dan kelurahan), lembaga ekonomi 
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lokal, masyarakat, dan perusahaan. Pendekatan ini dikenal 
sebagai village driven development (VDD) sejalan dengan prinsip 
yang dikembangkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (UU Desa). 

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat melalui strategi 
engagement ini merupakan alternatif dari model pemberdayaan 
masyarakat yang digerakkan oleh komunitas atau community 
driven development (CDD). Sementara CDD memberikan 
kendali atas keputusan dan sumberdaya pada kelompok 
(Dongier et.al., 2003), dalam perspektif VDD kendala atas 
pengambilan keputusan ditentukan oleh mekanisme deliberasi 
yang melibatkan pemerintahan desa dengan masyarakat. 
Perencanaan, alokasi, dan tatakelola sumberdaya diputuskan 
dalam forum deliberasi dalam kerangka perencanaan dan 
penganggaran desa yang terintegrasi. 

Keberhasilan program-program CSR dalam kerangka CDD 
diukur dari tingkat partisipasi kelompok (masyarakat) dalam 
menjalankan program CSR (Pranoto & Yusuf, 2014). Begitu pula 
dengan tatakelola sumberdaya. Sementara, VDD mensyaratkan 
sinergi antara institusi desa sebagai representasi negara di tingkat 
lokal, perusahaan, dan kelompok-kelompok warga. Singkatnya, 
VDD berupaya mengembalikan posisi pemerintah desa sebagai 
aktor dalam pembangunan dan penyedia layanan dasar, namun 
dalam wajah yang demokratis (Edi, Anwar, & Angga, 2015).

Pendekatan VDD dipilih dengan alasan kuat bahwa seiring dengan 
lahirnya UU Desa, desa memiliki banyak alternatif sumberdaya 
finansial yang bisa dipakai untuk kegiatan pembangunan 
dan pemberdayaan. Program CSR hanya sebagian dari kanal 
sumberdaya keuangan di samping dana desa (DD), alokasi 
dana desa (ADD), pendapatan asli desa (PADesa), dan sumber 
pendapatan desa lainnya. Dengan demikian, adanya program-
program CSR yang masuk ke desa perlu diintegrasikan ke dalam 
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sistem perencanaan dan penganggaran desa (Hudayana, 2017: 
181-192). 

Dalam kerangka VDD, CSR perusahaan dapat memberi dukungan 
melalui dua hal, antara lain: (1) memberikan dukungan 
bagi penguatan kapasitas pemerintahan desa baik dari sisi 
SDM, pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan 
masyarakat dan (2) mendukung upaya peningkatan aset desa 
demi mendorong desa dalam pengembangan ekonomi lokal 
(BUM Desa) untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan 
kesejahteraan masyarakat desa (Hudayana, 2017: 187). Di 
samping itu, meski tak sepenuhnya ditinggalkan, pendekatan 
yang dipakai dalam program-program CSR juga mulai 
memandang penting institusi lokal sebagai mitra utama (pihak 
ketiga) dalam menjalankan program-program CSR. Dalam 
konteks ini, perusahaan mempercayai dan melibatkan lembaga-
lembaga lokal di desa (BUM Desa, LSM) sebagai pihak ketiga 
yang bekerja secara profesional.

Sedikit berbeda dengan desa, kelurahan merupakan satuan 
administratif yang berada langsung di bawah pemerintah 
daerah. Meski tidak memiliki kewenangan sebagaimana desa 
diatur melalui UU Desa, kelurahan memiliki otonomi yang 
relatif lebih sedikit dalam mengelola program dan kegiatan. 
Dengan demikian, adanya program CSR justru memperkuat 
dan mengisi ruang kosong yang tidak dapat dihadirkan oleh 
kebijakan kelurahan. Pemberdayaan masyarakat melalui CSR 
memperkuat hadirnya institusi penyedia pelayanan publik di 
tingkat kelurahan. 

Hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 
tentang Kecamatan sedikit banyak memberikan kewenangan 
terbatas disertai kucuran anggaran melalui alokasi dana kelurahan 
dari kabupaten. PP ini juga menjelaskan bahwa penentuan 
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan 
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pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan melalui 
musyawarah pembangunan kelurahan dengan melibatkan 
kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Dengan 
demikian, pemberdayaan masyarakat kelurahan dapat diperkuat 
dari dukungan anggaran kabupaten sekaligus peran sumber 
pendanaan lainnya, terutama dari CSR.

Bagan 2.2 Posisi CSR dalam Kerangka 
Pembangunan Ekonomi Desa/Kelurahan

Pengembangan Ekonomi Lokal
Pengembangan ekonomi lokal (PEL) merupakan konsep yang 
dinamis dan memiliki batasan definisi yang beragam. Konsep PEL 
berkembang dengan meminjam sejumlah elemen dari berbagai 
disiplin ilmu, seperti ekonomi perdesaan, sosiologi ekonomi, dan 
ekonomi regional. Namun demikian, tidak ada kerangka kerja 
yang disepakati bersama yang mengintegrasikan elemen-elemen 
utama tersebut (Meyer-Stamer, 2006; Mariana, Yulianto, & 
Sukasmanto, 2018). Heksagonal PEL mencoba mengintegrasikan 
elemen-elemen kunci dalam PEL ke dalam enam isu, yakni 
kelompok sasaran, faktor lokasi, faktor kebijakan dan sinergi, 
keberlanjutan, tata kelola, serta manajemen proses. Identifikasi 
kelompok sasaran dalam PEL berguna untuk memetakan pelaku 
ekonomi lokal yang terlibat dalam PEL. 
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Masing-masing isu dan keterkaitan dengan program dijelaskan 
sebagai berikut. Faktor lokasi penting untuk mengetahui dan 
mengidentifikasi peluang dan tantangan geografis dalam PEL. 
Fokus kebijakan dan sinergi dalam PEL berkaitan dengan tujuan 
dan orientasi pengembangan ekonomi lokal, yakni untuk 
perluasaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan 
masyarakat, dan keberpihakan pada kelompok rentan/marjinal. 
Faktor keberlanjutan dilihat dari tiga aspek utama, yakni 
ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Sementara itu, tata kelola berkaitan dengan kemitraan peme-
rintah (lokal) dan dunia usaha serta pengembangan organisasi 
atau lembaga ekonomi lokal. Dalam konteks program ini kerja 
kemitraan berlangsung antara pemerintah desa/kelurahan 
dengan CSR perusahaan. Proses manajemen berkaitan dengan 
perencanaan dan implementasi partisipatif, pengawasan, 
dan evaluasi. Dalam konteks program ini, proses manajemen 
dijalankan secara partisipatif melalui lembaga ekonomi lokal di 
desa dan kelurahan.    

Bagan 2.3 Heksagonal Pengembangan Ekonomi 
Lokal (Meyer-Stamer, 2004)



54 Kebangkitan Layanan Dasar di Delta Mahakam: 
Sinergi Program CSR Berbasis Masyarakat

Konsep pengembangan ekonomi lokal (PEL) sebagai pendekatan 
dalam program ini berpijak pada batasan-batasan sebagai 
berikut:

1. Pengembangan ekonomi lokal menekankan pada kemam-
puan mobilisasi sumberdaya/aset lokal, kapasitas, dan kete-
rampilan yang dimiliki oleh lokal (desa/kelurahan);

2. PEL bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, mem-
bantu mengatasi problem layanan dasar, meningkatkan 
pendapatan, dan berkontribusi bagi pengurangan kemis-
kinan; karena itu

3. PEL harus berorientasi pada prinsip-prinsip inklusi sosial 
dengan membuka kesempatan bagi kelompok rentan dan 
marjinal untuk terlibat dalam pengelolaan sumberdaya lokal 
serta memberdayakan mereka secara sosial dan ekonomi;

4. PEL dikelola melalui kelembagaan ekonomi (BUM Desa/
Badan Pengelola) yang bekerja secara professional, trans-
paran, partisipatif, dan akuntabel. Kelembagaan ini tidak se-
kedar berorientasi pada keuntungan semata (profit), namun 
juga kemanfaatan secara sosial (benefit).

Dalam konteks PEL, program ini melengkapi unsur kemitraan 
yang dibangun antara lembaga ekonomi lokal, pemerintah desa/
kelurahan, dan perusahaan melalui desain program CSR. Dengan 
kerangka heksagonal PEL dan batasan-batasan di atas, program 
CSR yang dijalankan di dua desa dan dua kelurahan diharapkan 
dapat berkontribusi pada upaya pemenuhan layanan dasar 
sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat dalam 
bentuk peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan 
pekerjaan.
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Bagan 2.4 Skema Kemitraan CSR untuk Perbaikan 
Layanan Dasar untuk Kesejahteraan Masyarakat

Konsep Layanan Dasar: Peningkatan Kualitas Hidup
Hadirnya institusi di tingkat lokal (desa/kelurahan) merupakan 
upaya untuk mendekatkan dan meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan salah 
satunya diukur melalui kemampuan mereka untuk memenuhi 
kebutuhan dasar warganya. Pelayanan dasar sangat penting 
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dan ini 
merupakan tanggungjawab pemerintah (daerah dan desa/
kelurahan) (United Cities and Local Government, 2013: 13). 

Dalam dokumen Sustainable Development Goals (SDGs), 
secara khusus terdapat tiga tujuan yang berkaitan dengan 
aspek pelayanan dasar, yakni Tujuan 3: memastikan kehidupan 
sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua usia, Tujuan 
6: memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih 
dan berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, dan Tujuan 7: 
memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat 
diandalkan, berkelanjutan, dan modern bagi semua (https://
www.sdg2030indonesia.org/page/1-tujuan-sdg). Selain itu, 
salah satu tujuan dari hadirnya UU Desa dan otonomi daerah 
adalah untuk meningkatkan kapasitas lokal (desa dan daerah) 
dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.

Menurut United Nations Habitat (1996), pelayanan dan 
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infrastruktur dasar di tingkat komunitas, mencakup antara lain: 
pelayanan air bersih, sanitasi, manajemen limbah, kesejahteraan 
sosial, fasilitas transportasi dan komunikasi, energi, pelayanan 
kesehatan dan kedaruratan, sekolah, keamanan publik, dan 
pengelolaan ruang terbuka (UN Habitat, 1996). 

Sedang DFID mendefinisikan layanan dasar (basic services) 
sebagai: (1) layanan kesehatan primer, (2) layanan pendidikan 
(minimum sepuluh tahun), (2) akses terhadap kecukupan air 
yang memenuhi syarat bersih, sehat, dan menunjang kehidupan 
yang produktif, dan (4) keamanan dan akses terhadap keadilan. 
Layanan yang termasuk dalam definisi-definisi di atas ini dapat 
dikelompokkan ke dalam tiga kategori berikut: (1) Layanan 
infrastruktur dasar: air dan sanitasi, pengumpulan dan 
pengelolaan limbah, transportasi, energi; (2) Layanan sosial: 
pendidikan, kesehatan, perumahan, dan perawatan lansia 
dan anak; (3) Kualitas layanan kehidupan: keselamatan publik, 
perencanaan kota, budaya dan hiburan, olahraga, ruang publik. 

Pemenuhan layanan dasar pada dasarnya dapat dilihat dalam 
kerangka pendekatan berbasis hak. Dalam hal ini negara dan 
aktor lainnya (termasuk perusahaan) berkewajiban untuk 
menghormati dan mempromosikan pemenuhan layanan dasar 
tersebut sebagai hak dasar warga negara. Hal ini diperlukan 
untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat mencapai 
standar hidup minimal dan dapat hidup secara bermartabat. 
Dengan demikian, hak untuk mengakses layanan kesehatan 
primer, hak untuk memperoleh pendidikan, hak atas air dan 
sanitasi, serta hak sipil lainnya harus direalisasikan secara merata. 
Selain itu, diperlukan kebijakan khusus untuk memastikan 
bahwa kelompok yang paling miskin dan termarjinalkan juga 
memperoleh layanan yang sesuai dan berkualitas (DFID, 2004).

Program IRE dan PHM berangkat dari keyakinan bahwa akses 
terhadap layanan dasar yang berkualitas merupakan hak dari 
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semua warga negara, tanpa terkecuali. Upaya pemenuhan 
layanan dasar tersebut menjadi tanggungjawab dari institusi 
negara di berbagai tingkatan pemerintahan. Dalam konteks 
ini, desa merupakan representasi negara di tingkat paling kecil 
dan paling dekat dengan warga negara sebagai subyek utama 
pengakses layanan dasar. Tanggungjawab dalam memenuhi hak 
dasar warga desa ini semakin mungkin untuk diwujudkan seiring 
dengan kewenangan yang kini dimiliki oleh desa dan dalam 
batas tertentu juga dimiliki oleh kelurahan. 

Dalam kerangka ini, peran CSR adalah sebagai akselerator dalam 
upaya negara memenuhi kewajibannya dalam penyediaan 
layanan dasar. Di samping itu, sebagaimana prinsip utama CSR, 
perusahaan memiliki kewajiban untuk memastikan lingkungan 
dan masyarakat dimana perusahaan beroperasi memperoleh 
layanan dasar yang memadai. Hadirnya program-program 
CSR diharapkan dapat memperkuat kebijakan negara dalam 
pemenuhan layanan dasar serta sebagai bentuk tanggungjawab 
perusahaan bagi masyarakat dan lingkungan.

Tabel 1
Strategi CSR, Konsep PEL, dan Konsep Layanan Dasar yang 

digunakan sebagai Kerangka Program

Konsep Aspek Penjelasan
Strategi CSR Pilihan 

Pendekatan
Pembangunan komunitas 
dengan pendekatan desa/
governance (village driven 
development)

Mekanisme Integrasi CSR dan pembangu-
nan desa/kelurahan (perenca-
naan dan penganggaran)
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Konsep Aspek Penjelasan
Konsep 
Pengemban-
gan Ekonomi 
Lokal

Prinsip dasar Keberlanjutan, Inklusi Sosial
Pendekatan Berbasis aset lokal
Tujuan pemenuhan layanan dasar, 

peningkatan pendapatan 
rumah tangga, dan penciptaan 
lapangan kerja

Kelembagaan BUM Desa, Badan Pengelola
Konsep 
Layanan Dasar

Pendekatan Layanan dasar berbasis hak

B. Program Pengembangan Masyarakat 
oleh PHM

Pengelolaan aspek sosial oleh PHM tidak hanya dilakukan untuk 
mendapat social acceptance dari para pemangku kepentingan 
demi keberlanjutan operasi secara aman dan lancar, namun 
juga bertujuan untuk berkontribusi secara positif terhadap 
pengembangan sosial ekonomi dan lingkungan sekitarnya. 
Untuk mencapai tujuan tersebut PHM melaksanakan Program 
Pengembangan Masyarakat (PPM) di sekeliling area operasional 
yang meliputi 24 desa di 5 (lima) kecamatan di Kabupaten 
Kutai Kartanegara, yaitu Anggana, Muara Badak, Muara Jawa, 
Samboja, dan Sangasanga.

Untuk melaksanakan PPM, perusahaan turut mengacu pada 
panduan dan praktik yang sudah diterapkan secara internasional 
dan nasional. Hal ini diperlukan mengingat hasil dari PPM 
diharapkan turut menjadi bagian sinergi kontribusi terhadap 
pencapaian target upaya global dan pembangunan nasional, 
seperti mengentaskan kemiskinan, menurunkan angka gizi 
buruk, meningkatkan literasi, menghormati Hak Asasi Manusia 
(HAM), dan tujuan-tujuan universal lainnya. Oleh karena itu, 
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PHM juga mengacu pada pada prinsip Sustainable Development 
Goals (SDGs) serta ISO 26000 dalam komitmennya untuk:

•	 Mengelola dan mengurangi dampak kegiatan perusahaan 
terhadap masyarakat dan lingkungan.

•	 Berkontribusi terhadap pengembangan sosial ekonomi para 
pemangku kepentingan.

•	 Mengantisipasi kebutuhan energi masa depan.
Sebagai tahap awal pelaksanaan PPM, PHM melaksanakan studi 
pemetaan sosial di desa-desa sekitar wilayah operasi perusahaan. 
Studi sosial ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran 
kondisi demografi, aspek sosial-ekonomi dan lingkungan, serta 
para pemangku kepentingan yang berpengaruh di wilayah 
tersebut. Kompleksitas dan dinamika kondisi sosial ekonomi dan 
lingkungan yang dihadapi masyarakat membuat perencanaan 
dan pendekatan program yang diadopsi perlu dilakukan dengan 
melihat kebutuhan dan potensi masyarakat secara seksama. 
Untuk mewujudkan hal tersebut, PHM merancang program 
kemasyarakatan dengan melihat integrasi aspek utama dalam 
kehidupan masyarakat melalui fokus-fokus program berikut:

•	 Pendidikan
•	 Kesehatan
•	 Ekonomi
•	 Lingkungan dan Energi Alternatif
•	 Infrastruktur 

PPM yang dilaksanakan di kawasan Delta Mahakam juga 
memiliki dinamika dan tantangan yang perlu diatasi agar dapat 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. 
Oleh karena itu, demi memastikan program pengembangan 
masyarakat dilaksanakan secara profesional dan tepat sasaran, 
maka PHM menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
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•	 Berdasarkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
•	 Dilakukan secara terukur dan berkelanjutan dengan meng e-

depankan sinergi bersama para pemangku kepentingan.
•	 Mendorong kemandirian masyarakat sekitar wilayah operasi 

PHM.
•	 Berkontribusi dalam peningkatan capaian beberapa indi-

kator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals).

Kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan mitra 
merupakan hal yang sangat didukung demi memberikan 
dampak yang berkelanjutan dan sinergi antar bidang keilmuan. 
Oleh karena itu, PHM mendorong kerjasama dengan para mitra 
seperti universitas, yayasan, LSM, kontraktor lokal, unit bisnis/
usaha masyarakat, dll. Melalui koordinasi dengan pemerintah 
lokal, dinas terkait, dan para penerima manfaat, pada tahun 
2018-2019 PHM telah melaksanakan PPM yang dalam buku ini 
secara spesifik akan membahas program di Kelurahan Muara 
Kembang, Kelurahan Dondang, Desa Sepatin, Desa Tani Baru, 
sebagai berikut:

Pendidikan
Akses terhadap pendidikan yang berkualitas merupakan salah 
satu elemen penting dalam mencapai tujuan pembangunan 
berkelanjutan. Sebagaimana tujuan keempat dalam SDGs, yaitu 
Quality Education, maka PHM telah melaksanakan berbagai 
program di bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia di sekitar wilayah operasi. 

Untuk menjalankan program bidang pendidikan, PHM telah 
bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai 
Kartanegara, UPTD Pendidikan tingkat kecamatan, universitas, 
kontraktor lokal dan lembaga lainnya, seperti Yayasan Indonesia 
Mengajar.
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1. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana 
Pendidikan 

Tersedianya sarana prasarana pendidikan yang memadai 
merupakan salah satu prasyarat terlaksananya proses belajar 
yang ideal di sekolah. Akan tetapi, hal ini masih menjadi kendala 
di berbagai sekolah di sekitar wilayah operasi, dimana dijumpai 
sekolah yang tidak memiliki ruang kelas dan toilet yang layak. 
Kondisi tersebut salah satunya dialami oleh SMA Fillial di 
Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, dimana 
kondisi gedung dan fasilitas pendukung seperti toilet dan 
jembatan menuju sekolah cukup memprihatinkan. Oleh karena 
itu, PHM melakukan rehabilitasi gedung sekolah, membangun 
toilet siswa serta jembatan kayu yang digunakan sebagai akses 
menuju gedung. Di kelurahan yang sama, PHM juga memberikan 
bantuan 2 (dua) unit komputer untuk SD Muara Pegah agar 
dapat memfasilitasi pengenalan media teknologi kepada guru 
dan siswa.

Minimnya fasilitas pendidikan juga dialami oleh SDN 022 
Dusun Tanjung Pimping, Desa Tani Baru, Kecamatan Anggana. 
Sebelumnya hanya ada 1 unit toilet yang digunakan untuk 
kurang lebih 45 siswa. Sehingga kemudian PHM membangun 3 
unit toilet yang dapat dipergunakan oleh guru dan siswa. Melalui 
pembangunan toilet sekolah ini, maka sekolah dapat memiliki 
sanitasi yang baik sehingga taraf kesehatan di sekolah semakin 
meningkat. Selain kurangnya fasilitas pendukung di sekolah, 
kondisi fasilitas bagi tenaga pengajar juga masih memerlukan 
perbaikan. Kurangnya jumlah rumah guru mendorong PHM 
untuk membantu pembangunan 2 unit rumah agar tenaga 
pengajar yang berasal dari luar Desa Tani Baru dapat menetap 
dengan lebih layak.

Selain itu, PHM juga berupaya mendukung sekolah yang 
berada di desa terpencil untuk dapat mengembangan potensi 
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sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Salah satu sekolah yang 
menyimpan potensi sebagai sekolah berwawasan lingkungan 
adalah SDN 014 Desa Tani Baru, Kecamatan Anggana. Beberapa 
dukungan yang dilakukan PHM di tahun 2018 dan 2019 di 
sekolah ini, yakni pengadaan 1 unit SHS, 1 paket material 
edukasi tambak ramah lingkungan, 1 paket material perbaikan 
tambak ramah lingkungan, pembangunan gapura dan ikut serta 
dalam mini workshop dan kunjungan sekolah adiwiyata di Kota 
Balikpapan. Melalui pembinaan dan dukungan dari PHM, serta 
komitmen pengurus sekolah yang kuat terhadap pengembangan 
sekolah yang terintegrasi, maka SDN 014 Tani Baru telah 
berhasil mendapatkan banyak penghargaan di bidang sekolah 
berwawasan lingkungan. 

2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pengajar dan 
Siswa

Berdasarkan hasil survey di wilayah Kutai Kartanegara, minat 
membaca masyarakat, terutama generasi muda masih terbilang 
sangat rendah. Hal ini tentu memprihatinkan, mengingat dapat 
berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan dan kemampuan 
siswa menyerap materi pelajaran. Untuk meningkatkan minat 
membaca di Kutai Kartanegara, PHM berinisiatif mengadakan 
workshop cara membaca cepat, karena kemampuan ini ber-
hubungan erat dengan kemampuan mengenali kata yang akan 
disimpan dalam memori dan meningkatkan kemampuan otak. 
PHM telah mengadakan dua pelatihan membaca cepat, yang 
pertama adalah pelatihan membaca cepat untuk guru SD dan 
SMP di Desa Sepatin dan dilanjutkan dengan pelatihan dan 
simulasi mengajar membaca cepat untuk guru-guru SMP di 5 
kecamatan. Pelatihan tersebut secara keseluruhan telah diikuti 
oleh 90 guru dan 94 siswa.

Dewasa ini, pemanfaatan teknologi komputer merupakan 
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hal yang umum digunakan, khususnya di bidang pendidikan. 
Bukan hanya dalam kegiatan proses belajar mengajar, namun 
juga dalam pengelolaan administrasi, penilaian siswa dan data 
statistik sekolah. Hal ini menjadi penting mengingat saat ini 
dibutuhkan pendataan yang bersifat cepat, akurat, dan terpadu. 
Akan tetapi masih dijumpai kesulitan yang dialami oleh para 
guru SD dan PAUD di daerah dalam penggunaan komputer, 
khususnya dalam proses input data (Dapodik) secara online. 

Melihat kondisi tersebut, PHM mengadakan pelatihan komputer 
berbasis online untuk 87 guru SD dan PAUD yang berasal dari 
5 kecamatan (Samboja, Muara Jawa, Sangasanga, Anggana dan 
Muara Badak). Dalam pelatihan ini, para operator dan guru 
diberi pengetahuan dasar terkait konsep internet sehat, aplikasi 
dan software yang umum digunakan, serta pengembangan 
keprofesian berkelanjutan (PKB) untuk menunjang proses 
belajar mengajar dan melakukan input data pokok pendidikan 
(Dapodik) secara online.

Kendala terkait kompetensi soft-skill yang dialami oleh tenaga 
pengajar juga dialami oleh tenaga pengajar tingkat usia dini 
atau yang lebih dikenal sebagai PAUD. Berbeda dengan jenjang 
pendidikan di atasnya yang sudah banyak memiliki rujukan 
metode pendidikan formal, keberadaan PAUD di daerah 
masih banyak terkendala baik dari segi fasilitas, kualifikasi 
tenaga pengajar, maupun metode pengajarannya. Disisi lain, 
keberadaan PAUD sangatlah penting mengingat pendidikan di 
usia krusial (golden age) sangat berpengaruh terhadap tumbuh 
kembang anak-anak dan membantu optimalisasi kemampuan 
kognitif. 

Oleh karena itu, PHM sangat mendukung upaya peningkatan 
kompetensi tenaga pengajar tingkat PAUD melalui kegiatan 
pemagangan dan studi banding ke PAUD/Kelompok Belajar 
“Kebun Kita” di kota Samarinda. Kegiatan magang dan studi 
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banding yang diikuti oleh 18 guru PAUD dari 3 kecamatan 
(Anggana, Muara Jawa, dan Samboja) tersebut diharapkan 
dapat membantu guru PAUD untuk semakin meningkatkan soft-
skill mengajar di kelas.

Upaya lain yang dilakukan oleh PHM untuk terus meningkatkan 
kualitas belajar mengajar di daerah terpencil adalah melalui 
co-sharing dengan Yayasan Indonesia Mengajar, yang selama 
ini aktif berkiprah di dunia pendidikan. Kerjasama dengan PHM 
dilakukan dengan mengirim 3 orang tenaga pengajar muda untuk 
mengabdi di daerah terpencil, yang salah satu pilot programnya 
adalah Desa Tani Baru, Kecamatan Anggana. Keberadaan 
mitra tenaga pengajar dari Yayasan Indonesia Mengajar akan 
membantu melengkapi proses belajar mengajar di sekolah yang 
masih kekurangan guru. Melalui metode ini diharapkan akan 
terjalin sinergi yang positif antara perusahaan, pihak sekolah, 
masyarakat setempat, dan kaum muda yang memiliki inisiatif 
serta kepedulian tinggi terhadap dunia pendidikan di Indonesia. 

Tidak hanya itu, kepedulian juga ditunjukan oleh karyawan 
PHM terhadap kemajuan pendidikan di sekitar wilayah operasi. 
Keberadaan industri migas tentu perlu memberi dampak positif 
terhadap kemajuan masyarakat sekitar, khususnya pendidikan. 
Industri dengan teknologi tinggi dan keahlian SDM yang 
beragam menjadikan dunia migas sebagai salah satu sumber 
pengetahuan penting terkait energi yang patut diketahui oleh 
masyarakat. Untuk itu, PHM selalu mendorong karyawan 
untuk berpartisipasi dalam kegiatan berbagi pengetahuan dan 
ketrampilan kepada sekolah-sekolah yang berada di sekitarnya. 

Secara sukarela, karyawan PHM terlibat dalam kegiatan 
mengajar di beberapa sekolah di sekitar lapangan, seperti dalam 
kegiatan “SPS Mengajar”, “NPU Mengajar”, “CPU Pengajar”, 
“Pesut Mengajar” dan “Handil English Club”. Kegiatan tersebut 
dilaksanakan secara rutin antara dua hingga empat minggu 
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sekali dengan melibatkan berbagai latar belakang karyawan. 
Adapun topik-topik yang diajarkan berupa pengetahuan terkait 
minyak dan gas, keselamatan dan kesehatan (K3) di dunia kerja, 
materi umum di sekolah, hingga pengetahuan lain seputar 
pemanfaatan tenaga surya, dll.

3. Penelitian bersama Universitas
Pelaksanaan PPM tentunya tidak hanya memerlukan komitmen 
dan kerjasama dengan para mitra, namun juga inovasi agar 
dapat mendorong kreatifitas, menciptakan nilai tambah, dan 
menghasilkan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat. 
Salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah inovasi 
teknologi yang dapat membantu masyarakat dalam kegiatan 
ekonomi mereka. Mengingat wilayah operasi PHM berada 
di Delta Mahakam, maka PHM bekerjasama dengan Institut 
Teknologi Kalimantan (ITK) melakukan studi pemanfaatan 
sumber daya lokal dalam pengembangan budidaya perikanan. 
Studi yang dilakukan dipilih berdasarkan feasibility-nya untuk 
diterapkan di Kelurahan Muara Kembang dan Desa Sepatin.

Studi yang dilakukan di Kelurahan Muara Kembang adalah 
mengenai pemanfaatan limbah kulit udang sebagai pakan 
kepiting bakau (sycilla serrata) budidaya. Sebelumnya, kulit 
udang hanya menumpuk dan dibuang menjadi limbah yang 
diperkirakan berjumlah sekitar 25 persen - 35 persen dari total 
produksi per hari-nya. Sementara itu, diketahui bahwa terdapat 
sekitar 29 persen – 47 persen kandungan protein dalam kulit 
udang yang masih bisa diolah lebih lanjut. Melihat bahwa ada 
potensi budidaya laut lainnya, yaitu kepiting bakau, PHM dan ITK 
bekerjasama untuk memodifikasi pakan makan (pellet) untuk 
kepiting dengan memanfaatkan limbah kulit udang tersebut. 
Melalui pellet modifikasi ini, produksi kepiting bakau yang 
dihasilkan akan memiliki kualitas yang baik dan sehat, sehingga 
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produksi menjadi lebih meningkat dan mampu bersaing dengan 
harga tinggi dipasaran.

Selain itu, di Desa Sepatin juga dilakukan penelitian terkait inovasi 
Pengering Ikan dengan Pemanas Induksi Berbasis ZVS (Zero 
Voltage Switch). Sebelumnya ikan-ikan dan hasil tangkap nelayan 
lainnya dikeringkan secara manual, yaitu dengan penjemuran di 
lapangan luas. Namun metode pengeringan ini memiliki banyak 
kendala berupa faktor cuaca dan waktu yang cukup lama. 
Selain itu, hasil tangkapan yang dijemur di lapangan ini juga 
rentan terpapar oleh debu, lalat dan kucing, sehingga menjadi 
kurang higienis. Oleh karena itu, metode lemari pengering ini 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil tangkap dan 
menjaga nutrisi serta cita rasa hasil tangkapan. Dampak positif 
lainnya adalah waktu dan tenaga yang dibutuhkan oleh nelayan 
untuk mengolah hasil tangkapan menjadi lebih hemat, selain 
karena hasil pengeringannya menjadi jauh lebih optimal.

4. Beasiswa bagi Mahasiswa Lokal
Salah satu faktor penting dalam mencetak sumber daya 
manusia andal dan berkualitas di sekitar wilayah operasi adalah 
terbukanya akses pendidikan tinggi bagi masyarakat lokal. 
Melalui pendidikan tinggi maka keahlian masyarakat semakin 
beragam dan diversifikasi lapangan kerja akan semakin terbuka. 
Hal ini penting mengingat angka putus sekolah bagi anak 
usia sekolah masih cukup tinggi di beberapa desa, sehingga 
kebanyakan dari mereka bekerja membantu keluarga di tambak 
atau sebagian justru tidak memiliki pekerjaan tetap.

Berangkat dari kondisi ini, PHM memberikan bantuan berupa 
beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan terutama yang 
berasal dari keluarga tidak mampu agar dapat melanjutkan 
pendidikan ke perguruan tinggi. Setiap tahunnya program 
beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari 5 
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kecamatan wilayah operasi PHM melalui proses seleksi bagi 
tingkat S1 dan S2. Pada tahun 2018, sebanyak 70 mahasiswa S1 
dan 6 mahasiswa S2 telah mendapatkan beasiswa. Sedangkan 
tahun 2019, bantuan beasiswa diberikan kepada sebanyak 
100 mahasiswa S1 dan 32 mahasiswa S2. Diantara penerima 
beasiswa tersebut, terdapat 41 orang guru yang telah diberikan 
beasiswa tingkat sarjana (S1). Melalui pemberian beasiswa 
ini, diharapkan para pemuda/i maupun guru dapat kembali 
mengabdi ke daerah asal, mengembangkan potensi lokal, serta 
berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat setempat. 

Kesehatan

Kesehatan menjadi salah satu fokus penting yang menjadi 
perhatian PHM dalam berkontribusi terhadap pembangunan 
SDM yang unggul. PHM memahami bahwa tersedianya fasilitas 
kesehatan dan sanitasi yang memadai, khususnya di daerah 
terpencil menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan 
tujuan pembangunan berkelanjutan, dimana hal tersebut 
tertuang dalam tujuan ketiga yaitu Good Health and Well-Being 
dan tujuan keenam, yaitu Clean Water and Sanitation.

Bagi masyarakat yang tinggal disekitar Delta Mahakam, tantangan 
geografis seringkali menjadi kendala dalam mendapatkan 
layanan kesehatan yang memadai terutama dalam kondisi 
darurat. Terdapat setidaknya 3 tantangan utama dalam upaya 
penyediaan layanan kesehatan di daerah, yaitu: kurangnya 
fasilitas kesehatan yang memadai, minimnya jumlah tenaga 
medis dan upaya peningkatan kompetensi, serta rendahnya 
kesadaran masyarakat terhadap isu-isu kesehatan. 

Oleh karena itu, pada tahun 2018-2019 PHM bersama para 
pemangku kepentingan telah menginisiasi berbagai program 
kesehatan, yaitu:
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1. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan Umum

Bagi kecamatan-kecamatan yang terletak di sekitar wilayah 
operasi PHM, fasilitas kesehatan yang tersedia dan sering 
digunakan oleh masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat 
(Puskesmas), Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Posyandu. 
Posisi geografis desa atau kelurahan yang terletak di daerah 
pesisir delta menyebabkan akses menuju rumah sakit yang 
berada di daerah perkotaan harus ditempuh dalam waktu yang 
cukup lama. 

Salah satunya adalah Kelurahan Muara Kembang yang berada di 
Kecamatan Muara Jawa. Kondisi geografis yang meliputi daratan 
dan perairan menyebabkan ketersediaan fasilitas kesehatan 
menjadi isu krusial bagi masyarakat di daerah tersebut. Oleh 
karena itu, PHM telah melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa 
pembangunan Polindes di Muara Kembang, pengadaan mobil 
ambulan, pembangunan dermaga Polindes agar masyarakat 
dapat dengan lebih mudah dan aman menjangkau fasilitas 
pelayanan kesehatan umum tersebut. Dukungan ini setidaknya 
telah dapat membantu 300 warga Kelurahan Muara Kembang 
mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau, 
khususnya dalam kasus kegawatdaruratan.

Daerah lain yang mengalami kondisi serupa adalah Desa 
Sepatin dan Desa Tani Baru yang merupakan desa-desa laut 
di Kecamatan Anggana. Masyarakat di kedua desa yang dekat 
dengan Selat Makassar tersebut memiliki risiko kesehatan yang 
cukup tinggi mengingat masih terkendalanya akses terhadap 
fasilitas kesehatan yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara 
lain:

Hanya terdapat puskesmas pembantu dengan tenaga medis 
setingkat mantri, bidan, atau perawat. Sedangkan untuk tenaga 
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medis setingkat dokter masih belum ada yang menetap di 
wilayah tersebut.

Kondisi geografis dimana rata-rata perjalanan dari desa laut 
menuju ibukota kecamatan, yaitu Sungai Meriam, memerlukan 
kurang lebih 2-3 jam perjalanan dengan menggunakan kapal. 
Selain itu, faktor cuaca seringkali memberi risiko terhadap 
keselamatan penumpang kapal, khususnya ketika musim 
gelombang pasang dan kondisi rawan pada malam hari.

Faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap kemampuan 
masyarakat untuk membayar transportasi menuju ibukota 
kecamatan, dimana selain tidak semua masyarakat memiki 
kapal pribadi, juga tidak banyak terdapat sarana transportasi 
umum air.

Ketersediaan transportasi darat dari dermaga Sungai Meriam 
menuju fasilitas kesehatan belum dapat diandalkan, seringkali 
warga yang sakit harus menunggu cukup lama ketersediaan 
kendaraan umum yang dapat disewa dari dermaga ke fasilitas 
kesehatan tersebut.

Melalui diskusi dengan pemerintah desa setempat dan 
mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi kendala di atas, 
maka PHM memberikan bantuan berupa 1 unit mobil ambulans 
yang diberi nama “Ambulance Gugus Pesisir Tiga Desa Anggana”. 
Kapal ini dikelola oleh Pengurus Ambulance Gugus Pesisir 
(Sepatin, Muara Pantuan, dan Tani Baru) yang berlokasi di Desa 
Sungai Meriam, agar dapat lebih cepat untuk membawa warga 
yang sakit dari dermaga Sungai Meriam ke fasilitas kesehatan 
terdekat. 

Saat ini, penggunaan mobil ambulance sangat bermanfaat 
karena memangkas waktu tunggu sehingga warga yang sakit 
dapat segera mendapatkan penanganan medis di puskesmas 
atau rumah sakit. Selain itu, sebagai upaya untuk meningkatkan 
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kualitas kesehatan masyarakat, PHM juga telah melaksanakan 
program sosialisasi RJP/CPR, pengecekan kesehatan gratis, dan 
kampanye kesehatan tentang gizi dan bahaya rokok terhadap 
100 orang di Desa Tani Baru, bekerjasama dengan 3 dokter PHM 
yang berasal dari Balikpapan dan site NPU. Melalui program 
pemeriksaan kesehatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat 
terhadap gejala-gejala klinis penyakit akan semakin meningkat, 
sehingga dapat dilakukan upaya pengobatan awal untuk 
mengurangi tingkat risiko kefatalan. 

2. Program Peningkatan Kesadaran terhadap Isu 
Kesehatan Global

Saat ini tingkat penyebaran berbagai penyakit menular dan 
perilaku konsumsi narkoba sudah semakin memprihatinkan, 
tidak hanya di daerah perkotaan namun sudah menyentuh 
daerah pedesaan dengan pelbagai rentang usia. Persoalan 
tersebut bukan hanya disebabkan oleh meluasnya perilaku 
gaya hidup yang tidak bertanggung jawab, namun juga masih 
minimnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya dari perilaku 
tersebut dan dampaknya dimasa mendatang.

Berdasarkan hasil pemetaan sosial yang dilakukan oleh PHM, 
ditemukan fakta bahwa angka penggunaan narkoba cukup tinggi 
bahkan menjangkau desa-desa laut di sekitar wilayah operasi. 
Ironisnya pengguna narkoba sudah menyentuh banyak kalangan, 
termasuk ibu rumah tangga dan anak usia muda. Permasalahan 
narkoba ini berpotensi menyebabkan dampak kerusakan lebih 
lanjut ditengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah risiko 
penyebaran HIV/AIDS.

Kondisi yang sangat memprihatinkan ini mendorong PHM 
untuk melakukan program penyadaran masyarakat terkait 
bahaya narkoba dan penyakit menular, khususnya HIV/AIDS. 
Tim Gugus Tugas HIV/AIDS PHM bekerjasama dengan Yayasan 
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Sekata, Puskesmas Sungai Meriam, dan Puskemas Muara Jawa 
melaksanakan program sosialisasi terkait HIV/AIDS kepada 
masyarakat di 7 desa yang diantaranya berada di Kecamatan 
Anggana dan Kecamatan Muara Jawa. Kegiatan yang dihadiri 
oleh kurang lebih 705 orang ini diharapkan dapat memberikan 
penjelasan yang tepat terkait upaya preventif penyebaran HIV/
AIDS dan juga penanggulangan penderita secara benar dengan 
mengedepankan anti diskriminasi sehingga dampak sosial 
lainnya dapat dicegah.

Selain itu, PHM juga menargetkan program kampanye anti 
narkoba kepada kalangan usia muda, khususnya mahasiswa. Tim 
Gugus Tugas HIV/AIDS PHM bekerjasama dengan Kementerian 
Sosial Republik Indonesia, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan 
Timur, Polisi Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi 
Kalimantan Timur, BNN Provinsi Kalimantan Timur, Yayasan 
Sekata, dan Polresta Samarinda menyelenggarakan diskusi 
publik yang diikuti oleh 147 mahasiswa dari pelbagai universitas 
di Kota Samarinda. Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran 
pemuda terhadap isu narkoba dan HIV/AIDS dapat semakin 
meningkat dan mampu mengambil peran penting sebagai agen 
perubahan bagi generasi selanjutnya.

3. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Fasilitas 
Air Bersih dan Sanitasi 

Ketersediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan 
mendasar bagi makhluk hidup. Akan tetapi, tantangan geografis 
dan faktor perubahan iklim menyebabkan banyak wilayah di 
Indonesia mengalami krisis air bersih. Hal ini salah satunya 
dialami oleh masyarakat yang hidup di daerah pesisir Delta 
Mahakam, khususnya desa-desa laut. Utamanya pada saat 
musim kemarau dimana air bersih menjadi langka, sehingga 
masyarakat kemudian juga mengandalkan air hujan atau 
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membeli air bersih dari desa terdekat dengan harga yang relatif 
mahal.

Oleh karena itu, bekerja sama dengan Yayasan Institute of 
Research and Empowerment (IRE) Flamma, PHM menggagas 
program peningkatan akses air bersih di 2 (dua) wilayah, yaitu 
program PAIS PATIN (Pemuda Pesisir Sejahtera Sepatin) di 
Desa Sepatin, Kecamatan Anggana dan program “Berkah Air 
Dondang” di Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa. 
Kedua program ini memiliki visi yang sama bagi pemberdayaan 
masyarakat, yaitu untuk mengelola potensi sumber daya yang 
ada dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar hidup melalui 
kelompok pemuda dan perempuan. 

Program “Berkah Air Dondang” dimulai sejak tahun 2015 dengan 
bentuk bantuan yang diberikan PHM berupa pembangunan 1 
unit sumur bor dengan kedalaman lebih dari  110 meter dan 
volume debit 4 liter/detik, beserta pipanisasi sepanjang 2 KM. 
Partisipasi masyarakat juga sudah dimulai melalui swadaya 
untuk biaya pekerja dengan didukung bantuan material bahan 
bangunan dari perusahaan. Bantuan lanjutan lainnya berupa 
pembangunan 1 unit bak penampungan air berkapasitas 576 m3 
sebagai sarana penampungan air dari sumur sebelum disalurkan 
oleh pipa distribusi. 

 Hasilnya, sebanyak 2000 masyarakat dapat terlayani air bersih. 
Lalu pada tahun 2018, PHM menambah 2,4 KM pipa agar lebih 
banyak warga yang teraliri air bersih. Penambahan jaringan ini 
menjangkau area pemukiman masyarakat kelompok tani Karya 
Tauladan, sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan 
usaha pertanian dan perkebunan di Kelurahan Dondang dengan 
berkurangnya ketergantungan pada air hujan.

Tahun 2019, di Desa Sepatin PHM memberikan bantuan berupa 
pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih sepanjang 2 
km dan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan 
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BUM Desa yang berbasis pada perbaikan potensi layanan dasar. 
Sedangkan di Kelurahan Dondang, PHM melakukan perbaikan di 
sekeliling bak penampung air seluas 50 meter untuk mencegah 
erosi, kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan 
kelompok lokal untuk perbaikan layanan air bersih, dan kegiatan 
konservasi sumber daya air berbasis lingkungan. Program-
program tersebut diharapkan dapat memberi manfaat bagi 
sekitar 4000 orang di Desa Sepatin dan Kelurahan Dondang.

4. Pengembangan Kapasitas Masyarakat dalam Hal 
Tanggap Darurat dan Bencana 

Kesehatan, keselamatan, dan keamanan (K3) merupakan unsur 
utama yang sangat penting dalam seluruh kegiatan operasional 
PHM. Komitmen terhadap kepatuhan dan kesadaran bersama 
terhadap aspek K3 tidak hanya berlaku di lingkungan kerja, 
melainkan juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat di 
sekitar wilayah operasi. Salah satunya adalah penanganan 
keadaan darurat dan kebencanaan di masyarakat.

Bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD), PHM melaksanakan program penanggulangan bencana 
berbasis masyarakat pada tahun 2018 di Kecamatan Muara 
Jawa dengan penerima manfaat sebanyak 25 orang. Pelatihan 
ini tidak hanya dimaksudkan untuk menangani kerentanan 
terhadap bencana alam, namun termasuk bahaya kebakaran 
yang dapat mengakibatkan korban manusia, kerugian harta 
benda, kerusakan lingkungan, sarana prasarana dan fasilitas 
umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan. 
Dari tahun ke tahun, pelatihan sejenis tetap terus dilakukan 
mengingat pentingnya peranan masyarakat dalam membantu 
penanganan kondisi gawat darurat.

Di bidang penanggulangan bencana, PHM juga memberikan 
Pelatihan Operasional Mobil Pemadam di Kecamatan Muara 
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Jawa pada 2018. Pelatihan tersebut diikuti oleh 25 orang dari 
tim Posko Pemadam Kecamatan Muara Jawa. Melalui pelatihan 
tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan 
keterampilan tim posko pemadam terhadap risiko terjadinya 
kebakaran, fungsi mobil pemadam, dan teknik memadamkan 
api.

Upaya lain untuk membantu masyarakat dalam menghadapi 
bencana yang sering terjadi di sekitar wilayah operasi adalah 
melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Melalui inisiasi 
Program Masyarakat Peduli Api (MPA), pada tahun 2018, PHM 
telah melaksanakan berbagai aktivitas berikut:

a. Kunjungan bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam 
(BKSDA) di 3 desa laut pada bulan Februari 2018.

b. Sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pelaksa-
naan program MPA di 3 desa laut pada bulan April 2018 
yang diikuti oleh 140 orang.

c. Pelatihan MPA untuk kader MPA di 3 desa laut yang diikuti 
oleh 60 orang pada bulan April 2018.

d. Monitoring pelaksanaan MPA untuk 3 desa laut pada bulan 
Juli 2018.

e. Pengadaan peralatan pendukung MPA dan pembangunan 
posko MPA.

Melalui program ini, diharapkan akan terbentuk regu MPA yang 
mampu mengidentifikasi risiko bencana, memiliki keterampilan 
untuk menangani tanggap darurat bencana, serta mendampingi 
masyarakat agar kesadaran mereka terhadap risiko bencana di 
wilayah mereka semakin meningkat.

Pada 2019, PHM berhasil melaksanakan program pengadaan 
per lengkapan sarana dan prasarana tim manajemen ben-
cana berbasis masyarakat melalui koordinasi dengan tim 
penanggulangan bencana daerah dan para pemangku kepenti-
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ngan tingkat kecamatan. Program ini berupa bantuan peralatan 
pemadam dan perbaikan fasilitas untuk Tim Balakar Kecamatan 
Muara Jawa, serta pembangunan jembatan kayu bagi posko 
Masyarakat Peduli Api (MPA) di Desa Tani Baru, Kecamatan 
Anggana. Total penerima manfaat adalah 235 orang di kedua 
kecamatan.

Kelompok masyarakat lain yang menjadi sasaran program ini 
adalah kelompok disabilitas, khususnya disabilitas tuli. Kegiatan 
pemberdayaan masyarakat disabilitas dalam tanggap darurat 
kebencanaan bertujuan untuk mempersiapkan komunitas 
tuli agar bisa menjadi relawan yang dapat melakukan upaya 
pengurangan risiko bencana. Kegiatan yang dilakukan adalah 
pelatihan dasar manajemen bencana untuk masyarakat tuli. 
Pelatihan ini salah satunya diikuti oleh peserta yang berasal dari 
Kecamatan Muara Jawa. Melalui kegiatan ini juga diharapkan 
akan terbentuk komunitas tuli sebagai relawan yang mampu 
mensosialisasikan pengurangan risiko bencana dan mampu 
mengevakuasi masyarakat yang sedang dilanda bencana, 
minimal dapat menyelamatkan diri sendiri.

Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi merupakan upaya pengerahan 
sumberdaya untuk mengembangkan potensi ekonomi dan 
meningkatkan produktifitas masyarakat lokal melalui peman-
faatan sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam di 
sekitarnya. Seperti yang disebutkan dalam SDGs kedelapan yakni 
Decent Work and Economic Growth, tujuan yang ingin dicapai 
adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 
dan inklusif dengan pekerjaan yang produktif dan layak bagi 
seluruh lapisan masyarakat. Selama tahun 2018 - 2019, PHM 
terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
lokal dan menciptakan pemerataan ekonomi dan kemandirian di 
sekitar wilayah operasi perusahaan. 
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1. Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat 
untuk Pengembangan Kewirausahaan dan Usaha 
Kecil Menengah

Sebagai bentuk dukungan perusahaan untuk memajukan 
perekonomian masyarakat lokal, PHM melaksanakan program 
kemitraan dengan unit usaha kecil menengah dan industri 
kreatif yang dibentuk oleh kelompok masyarakat. Kehadiran 
UMKM dan unit usaha lainnya sangat penting dalam menggali 
potensi yang berasal dari sumber daya lokal melalui penyerapan 
tenaga kerja setempat. Akan tetapi pengembangan usaha lokal 
juga memiliki banyak tantangan, baik berupa akses permodalan, 
kapasitas keahlian, dan distribusi pemasaran. Berdasarkan hasil 
penilaian, diskusi dan masukan dari kelompok masyarakat dan 
pemerintah setempat, PHM merancang program peningkatan 
kapasitas untuk beberapa jenis kelompok usaha.

Kelompok usaha pertama adalah kontraktor lokal dan Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Sebagai salah satu aspek dalam 
proses creating share value kepada masyarakat sekitar, PHM 
mendorong pelibatan lokal (local content) dalam produktivitas 
mata rantai perusahaan (value chain), sehingga efek berganda 
terhadap perekonomian lokal dapat lebih optimal. Salah satu 
strategi yang digunakan adalah mendorong pengembangan 
unit usaha lokal melalui pelibatan program pengembangan 
masyarakat. Salah satu contohnya adalah pelibatan kontraktor 
lokal sebagai mitra penyedia barang/jasa perusahaan dalam 
program pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana bentuk 
kemitraan yang dijalankan oleh PHM, asas profesionalisme dan 
ketaatan terhadap aturan yang berlaku harus diutamakan dalam 
rangka Good Corporate Governance. Oleh karena itu, peraturan 
sebagai rekanan penyedia barang dan jasa yang berlaku juga 
harus dipenuhi oleh para kontraktor lokal.

Akan tetapi masih sering ditemui kendala yang dihadapi oleh 
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para kontraktor lokal, khususnya yang memiliki skala kecil, 
seperti keterbatasan sumber daya, teknologi, dan kemampuan 
manajemen. Akibatnya masih belum banyak kontraktor lokal 
yang mampu menjadi mitra penyedia barang/jasa secara 
berkelanjutan. Oleh karena itu, PHM mengupayakan peningkatan 
kapasitas kontraktor lokal terutama dalam memenuhi kualifikasi 
wajib seperti SKTPM (Surat Keterangan Tanda Perusahaan 
Mampu) dan SPDA (Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi) 
dan dokumen).

Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melalui pelatihan 
(Coaching Clinic) bagi para perusahaan kontraktor lokal (CV 
atau PT) dengan turut mengundang 4 perusahaan yang 
berasal dari Desa Tani Baru, Desa Sepatin dan Kelurahan 
Dondang untuk mengikuti beberapa fokus pelatihan antara lain 
bimbingan pembaruan SKTPM dan SPDA, manajemen usaha 
dan sosialisasi mengenai regulasi pengadaan barang dan jasa 
di PHM. Melalui diadakannya pelatihan ini, diharapkan semakin 
banyak kontraktor lokal yang mumpuni dan kompeten dalam 
pengelolaan manajemen usaha, sekaligus memenuhi standar 
kualifikasi yang ditetapkan sehingga dapat berpartisipasi dan 
bersaing dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan 
PHM maupun di perusahaan lainnya.

Kelompok lain yang dibina oleh PHM adalah Usaha Kecil dan 
Menengah (UMKM) yang mayoritas dijalankan oleh kelompok 
wanita/ibu rumah tangga (IRT) dalam bentuk kelompok kecil 
atau bersifat industri rumahan. Kelompok UMKM ini memiliki 
potensi peranan penting dalam perekonomian lokal, mengingat 
jumlah kelompok wanita/IRT cukup besar dengan masih 
banyaknya potensi sumber daya dan kreatifitas yang bisa digali. 
Mayoritas UMKM yang berasal dari wilayah sekitar operasi PHM 
mengolah industri pangan dari sumber daya hasil perkebunan 
dan perikanan berupa kerupuk, kue, dll. 
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Namun dalam keseharian operasional UMKM tidak jarang 
ditemui kendala-kendala seperti tidak stabilnya bahan baku, 
kurang kuatnya kelembagaan UMKM (masih bersifat rumahan 
dan sporadis), minimnya teknik pengolahan dan peralatan 
yang modern, belum adanya ijin halal/kesehatan dari dinas 
terkait, serta jaringan pemasaran produk UMKM yang belum 
luas. Berangkat dari permasalahan di atas, PHM menjalankan 
serangkaian program pelatihan dan pengembangan (sarana 
prasarana dan promosi) bagi Usaha Kecil dan Menengah 
(UMKM). 

Salah satu kelompok UMKM yang dibina oleh PHM berasal dari 
Kecamatan Muara Jawa dan Kecamatan Anggana. Kelompok 
UMKM dari Kelurahan Muara Kembang, Kelurahan Dondang, 
Desa Tani Baru dan Desa Sepatin juga turut mendapat pembinaan 
melalui program-program berikut:

a. Pembuatan Outlet UKM “Nipah Urang Handil” yang berloka-
si di Kecamatan Muara Jawa sebagai sentra pemasaran pro-
duk-produk UKM, termasuk dari UMKM binaan dari wilayah 
lain.

b. Fasilitasi promosi & pemasaran produk UMKM pada event 
EXPO lokal (tingkat kecamatan), regional dan nasional yang 
melibatkan UMKM dari sekitar 10 desa/kelurahan. 

c. Fasilitasi pengadaan kemasan bagi produk-produk UMKM 
binaan yang digunakan pada kegiatan promosi internal 
maupun eksternal perusahaan.

d. Pengadaan produk UMKM unggulan dan perlengkapan eta-
lase untuk penjualan produk.

Di sisi lain, untuk menciptakan kemandirian dan keberlanjutan 
UMKM binaan, PHM melakukan beberapa upaya kegiatan 
pelatihan dan sosialisasi yang ditujukan untuk meningkatkan 
kapasitas kelembagaan UMKM, peningkatan legalitas (sertifikasi 
usaha) serta memberikan pengetahuan lebih mengenai akses 
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permodalan. Salah satu pelatihan/sosialisasi yang dilakukan 
adalah mengenai akses permodalan yang melibatkan Dinas 
Koperasi (Dinkop) & Lembaga Keuangan sebagai narasumber 
di Samarinda, Kalimantan Timur dan dihadiri oleh sebanyak 98 
orang sebagai penerima manfaat. Pada kegiatan tersebut juga 
dilakukan fasilitasi pendaftaran/penerbitan Sertifikat Halal dan 
P-IRT yang merupakan sertifikat izin Produk Industri Rumah 
Tangga bagi UMKM. Sertifikat halal dan P-IRT yang diperoleh 
dapat memberikan jawaban bagi konsumen sebagai jaminan 
penerapan standar yang sesuai dengan norma agama, industri 
dan bisnis sehingga UMKM dapat meningkatkan nilai jual produk 
secara luas.

Pelatihan lainnya yang dilakukan pada tahun 2019 adalah 
pemanfaatan limbah kepala udang (Chitin & Chitosan) dengan 
peserta pelatihan sebanyak 20 orang yang berasal dari 
anggota kelompok tani hutan (KTH), diantaranya berasal dari 
Kelurahan Muara Kembang. Inovasi yang ingin diperkenalkan 
kepada masyarakat adalah pemanfaatan limbah udang (kepala 
dan cangkang udang) untuk diolah kembali sebagai bahan 
pembuatan kosmetik, farmasi, bahan pengawet, dll. Melalui 
inovasi teknologi yang ramah lingkungan, pengolahan limbah 
udang tersebut dapat meminimalisir dampak negatif terhadap 
lingkungan dan kesehatan manusia. Sebagai nilai tambah, 
masyarakat akan dapat menambah penghasilan dari usaha ini.

Peningkatan kualitas produk UMKM binaan tentu tidak akan 
berhasil bila tidak dibarengi dengan inovasi pemasaran yang 
tepat. Melihat persaingan dunia industri saat ini dengan kemajuan 
teknologi dan kemudahan transportasi, maka diperlukan suatu 
strategi untuk dapat membantu pemasaran UMKM lokal. Untuk 
itu PHM melakukan beberapa upaya peningkatan kapasitas 
UMKM yang melibatkan 24 orang anggota UMKM Sinergi yang 
diantaranya berasal dari Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan 



80 Kebangkitan Layanan Dasar di Delta Mahakam: 
Sinergi Program CSR Berbasis Masyarakat

Muara Jawa sebagai penerima manfaat, antara lain:

a. Pelaksanaan kegiatan studi banding mengenai peralatan 
penunjang produksi ke Kota Malang (pakis saji) dimana ter-
dapat sentra pembuatan mesin-mesin produksi UKM dan 
Kota Sidoarjo sebagai pusat pembuatan kemasan. Penerima 
manfaat program dapat langsung belajar terkait kebutuhan 
mesin produksi usaha, sesuai dengan jenis dan proses peng-
olahan serta kemasan yang tepat demi mendorong promosi 
produk. 

b. Pengadaan peralatan produksi dan kemasan, terutama un-
tuk produksi olahan nipah dan beberapa peralatan penun-
jang produksi untuk unggulan lainnya seperti olahan rempah 
dan frozen food. Selain fasilitasi kegiatan pengadaan desain 
dan printing kemasan produk UMKM yang kekinian (eco-
pack) sehingga dapat berguna juga sebagai branding dan 
peningkatan penjualan produk.

2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui 
Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi

Selain jenjang pendidikan formal, kompetensi keahlian juga 
sangat diperlukan di dunia kerja. Banyak posisi pekerjaan yang 
memerlukan sertifikasi keahlian tertentu, khususnya yang ber-
kaitan dengan bidang keselamatan atau operasional alat-alat 
teknis. Keahlian ini bisa didapatkan melalui pelatihan dan serti-
fikasi dari badan penyelenggara yang diakui. 

Salah satu kendala yang dihadapi oleh para pemuda lokal di se-
kitar wilayah operasi PHM adalah masih minimnya keahlian atau 
sertifikasi kompetensi, akibatnya mereka mengalami kesulitan 
daya saing dalam memasuki dunia kerja. Disisi lain, para pemu-
da tersebut berkeinginan untuk bekerja di perusahaan-perusa-
haan yang berada di sekitar wilayah tinggal mereka. Oleh kare-
na itu, PHM merancang program untuk mengatasi kesenjangan 
kompetensi berdasarkan aspirasi dan keahlian yang dibutuhkan 
oleh para pemuda lokal.
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Program pelatihan yang diberikan kepada para pemuda lokal 
berupa sertifikasi dari Kementrian Ketenagakerjaan RI, dimana 
pelatihan tersebut tidak terbatas pada perusahaan sektor en-
ergi saja namun juga dibidang lainnya. Pada tahun 2018, pelati-
han yang diberikan berupa marine safety management training, 
defensive drive training, dan operator alat berat (excavator). 
Pelatihan tersebut dikuti oleh para pemuda dari sekitar wilayah 
operasi PHM, diantaranya sebanyak 98 orang dari 28 desa/kelu-
rahan termasuk di dalamnya yang berasal dari Desa Tani Baru, 
Desa Sepatin dan Kelurahan Muara Kembang. Pelatihan terse-
but diadakan bekerja sama dengan beberapa institusi penye-
lenggara pelatihan antara lain Expertindo Training & Consulting, 
CV Rate Langit, PT Bima Nusantara HSE Training Center dan PT 
Alkon Trainindo Utama.

Pada tahun 2019, bekerjasama dengan PT Bima Nusantara HSE 
Training Center, PHM kembali melaksanakan pelatihan sertifika-
si dan bidang kejuruan/keterampilan, antara lain: pelatihan dan 
sertifikasi petugas K3 utama ruang terbatas, pelatihan pengelo-
laan program PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar), defen-
sive drive training, dan marine safety training. Training tersebut 
diikuti oleh 391 orang yang berasal dari 11 desa/kelurahan ter-
masuk di dalamnya yang berasal dari Desa Tani Baru dan Desa 
Sepatin. Melalui pelatihan sertifikasi dan kejuruan/keterampilan 
tersebut, para pemuda diharapkan dapat bekerja di sektor for-
mal tidak hanya yang berkaitan dengan industri migas saja, na-
mun juga dapat diaplikasikan di bidang lainnya. 

3. Pengembangan Usaha Pertanian dan Perkebunan
Sektor pertanian dan perkebunan juga merupakan unggulan yang 
berpotensi untuk dikembangkan di daerah Delta Mahakam. Di 
beberapa kecamatan, telah ditemui terdapat potensi pertanian 
dan perkebunan baik berupa jenis sayur dan buah-buahan. 
Usaha pertanian dan perkebunan dulunya lebih banyak dikelola 
secara secara individu dengan skala kecil untuk penjualan lokal 
sekitarnya. Kondisi tersebut dalam jangka panjang tidak dapat 
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berkelanjutan karena rentan terhadap penurunan produksi 
yang disebabkan faktor alami maupun faktor lainnya, maupun 
persaingan dari daerah penghasil lainnya. Oleh karena itu, PHM 
menargetkan kelompok petani dan pekebun sebagai bagian 
dari kapasitas ekonomi masyarakat yang perlu dikembangkan 
melalui program-program berikut.

Salah satu permasalahan yang dihadapi dulu oleh sebagian 
besar para petani lokal adalah kurangnya peralatan pendukung 
pertanian, dimana mereka masih menggunakan metode 
tradisional dan hasilnya dijual langsung tanpa melalui kelompok 
usaha. Faktor tersebut mempengaruhi kapasitas hasil produksi 
dan kualitas produk pertanian yang harus bersaing dengan 
produk-produk yang berasal dari daerah luar. Untuk itu PHM 
memberikan program bantuan sarana produksi dan peralatan 
penunjang produksi pertanian. 

Bantuan ini diberikan kepada beberapa kelompok tani yang 
salah satunya LSM Tovi Rindang Sejahtera di Kelurahan Dondang, 
Kecamatan Muara Jawa. Bantuan berupa bibit, pupuk, tanah 
subur (top soil) dapat dipergunakan bagi kelompok tani dalam 
meningkatkan hasil produksi pertanian dan perkebunan, berupa 
buah-buahan seperti mangga, sawo, kelengkeng, durian, lai, 
jeruk sunkis, serta untuk pemanfaatan penghijauan lahan di 
sekitar lokasi program sarana air bersih yang ditanami dengan 
pohon bambu petung, rumput gajah mini, dan pohon bambu 
kecil. Kegiatan ini juga mendukung program pemerintah dalam 
melakukan optimalisasi lahan dan produk pangan unggulan di 
masing-masing kecamatan.

Selain bantuan langsung terhadap produk pertanian, PHM juga 
mendukung penguatan kelembagaan bagi kelompok tani berupa 
pelatihan pengelolaan manajemen keuangan kelompok tani. Hal 
ini penting mengingat keberadaan kelompok tani yang solid dan 
memiliki visi terhadap kemajuan usaha bersama akan semakin 
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memperkuat usaha pertanian dan perkebunan yang ada di 
masing-masing wilayah. Pelatihan kepada kelompok tani juga 
diberikan terkait aspek permodalan usaha tani dan pengelolaan 
pemasaran melalui koperasi. Pelatihan tersebut diberikan 
melalui kerjasama dengan Dinas Koperasi (DINKOP) dan Balai 
Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K).

4. Pengembangan Program Peternakan dan 
Perikanan

Selain sektor pertanian dan perkebunan, sektor lain yang juga 
memiliki potensi untuk dikembangkan adalah sektor peternakan 
dan perikanan. Di beberapa kecamatan wilayah operasi PHM, 
masyarakat telah membentuk kelompok ternak untuk budidaya 
sapi dan kambing. Hanya saja, keberadaan kelompok peternak 
ini dulu masih berskala kecil dan hanya difokuskan pada sistem 
jual beli ternak untuk konsumsi lokal. Tentu masih banyak 
potensi ekonomi yang masih perlu dikembangkan dari hal ini, 
mengingat limbah peternakan sangat mungkin diolah menjadi 
sumber energi, salah satunya melalui biogas. 

PHM mendorong penciptaan nilai tambah yang terintegrasi dari 
setiap program yang dijalankan. Melalui pemanfaatkan limbah 
organik yang berasal dari kotoran sapi, diharapkan hasilnya dapat 
diolah menjadi sumber energi berupa gas yang bisa digunakan 
untuk kebutuhan rumah tangga, seperti bahan bakar memasak. 
Selain itu, limbah olahannya pun bisa dimanfaatkan sebagai 
pupuk untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Akan tetapi, 
seringkali dijumpai kendala para peternak dari segi volume yang 
mampu mereka hasilkan melalui unit peternakan yang masih 
berskala kecil. 

Untuk membantu masyarakat, pada tahun 2018 PHM 
melaksanakan program pengembangan sektor peternakan 
hewan dan composting berupa bantuan ternak sapi, obat-
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obatan, dan bibit hamparan makanan tambahan (HMT). 
Melalui bantuan tersebut, kelompok ternak akan lebih mampu 
mengoptimalkan pengolahan limbah organik untuk instalasi 
biogas. Sementara itu, bantuan HTM yang diberikan berupa 
bibit rumput gajah yang dapat dikembangbiakkan sebagai suplai 
makanan bagi ternak sapi. Penerima manfaat pada program ini 
adalah sebanyak 50 orang peternak yang berasal dari beberapa 
kelompok tani, yang diantaranya adalah Kelompok Tani Sinar 
Mandiri dan Kelompok Tani Jalur Mulyo dari Kelurahan Muara 
Kembang, Kecamatan Muara Jawa.

Sektor lain yang memiliki potensi sangat besar untuk dikem-
bang kan adalah perikanan. Berada di pesisir Delta Maha kam, 
mayoritas penduduk di sekitarnya berprofesi sebagai nelayan 
maupun petambak. Apabila potensi ini dikelola secara tepat, 
maka hasilnya juga akan memberikan dampak ekonomi yang 
besar bagi masyarakat. Akan tetapi kebanyakan sektor perikanan 
masih mengandalkan metode tradisional yang kurang ramah 
lingkungan sehingga tidak mampu mendorong perikanan yang 
berkelanjutan.  

Oleh karena itu diperlukan diperlukan upaya perbaikan dan 
pembelajaran dalam bentuk peningkatan kapasitas nelayan 
budidaya dan tangkap melalui pengembangan dan inovasi 
ekonomi dengan metode ramah lingkungan. Untuk mendukung 
tujuan bersama tersebut, pada tahun 2018 PHM melaksanakan 
beberapa program berupa pelatihan dan demplot tambak 
ramah lingkungan di Desa Tani Baru, Kecamatan Anggana. 
Pengelolaan budidaya tambak ramah lingkungan disebut juga 
sylvo-fishery adalah pengelolaan dengan menggunakan alat 
tangkap yang direkomendasikan oleh pemerintah dengan 
metode pemeliharaan tambak tanpa merusak lingkungan.

Program pelatihan ini dilaksanakan pada tahun 2018 melalui 
kerjasama dengan DKP Kukar, KPHP Delta Mahakam dan Tim 
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Ahli dari Perikanan Budidaya Institut Pertanian Bogor (IPB). 
Sebanyak 20 orang nelayan tangkap dan petambak dari Desa Tani 
Baru mengikuti kegiatan pelatihan berupa elatihan manajemen 
kelompok dan kelembagaan kelompok nelayan budidaya dan 
tangkap, pelatihan teknis budidaya ramah lingkungan, dan 
praktek lapangan ke lokasi pembenihan perikanan.

Untuk meningkatkan nilai tambah dari sektor perikanan, PHM 
juga melaksanakan pelatihan mengenai pengolahan produk 
tangkapan agar mempertahankan nilai gizi, menambah 
diversifikasi produk serta perbaikan pengemasan produk. 
Pelatihan ini diikuti 80 orang yang berasal dari kelompok wanita 
nelayan dan kelompok wanita UMKM dari 16 desa/kelurahan 
termasuk diantaranya yang berasal dari Kelurahan Dondang, 
Kecamatan Muara Jawa. 

Selain dalam bentuk pelatihan, PHM juga memberikan 
bantuan peralatan dan material sebagai modal usaha, serta 
melakukan monitoring pasca pelatihan yang telah diberikan. 
Melalui pelbagai kegiatan pelatihan tersebut, maka diharapkan 
pengetahuan kelompok wanita nelayan dan UMKM akan 
semakin meningkat, baik dari segi pengetahuan maupun 
keterampilan dalam diversifikasi pengolahan hasil perikanan 
yang mampu menambah nilai jual. Selain meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, hal ini juga mendukung ketersediaan 
sumber protein ikan dengan variasi olahan produk sesuai dengan 
program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten 
Kutai Kartanegara. 

Lingkungan dan Energi Terbarukan

Menjaga kelestarian lingkungan berarti melindungi bumi sebagai 
satu-satunya tempat bagi segala makhluk hidup bernaung. 
Sebagaimana tujuan SDG ketujuh yaitu Affordable and Clean 
Energy serta tujuan kelimabelas yaitu Life on Land, menjaga 
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ketersediaan energi dan mempertahankan keseimbangan 
ekosistem lingkungan dengan segala keanekaragaman hayati 
di dalamnya merupakan faktor penting untuk memastikan 
keberlangsungan hidup makhluk hidup dimasa mendatang. 
PHM menyadari bahwa keberadaan operasional perusahaan di 
Delta Mahakam meliputi lingkungan yang sangat kompleks baik 
dari segi luasan, kekhususan geografis, maupun permasalahan 
lingkungan yang dihadapi. Bersama-sama dengan pemerintah 
daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten, PHM 
merumuskan program-program berbasis lingkungan dan energi 
alternatif yang mendorong pembangunan berkelanjutan, antara 
lain:

1. Mendukung Akses Masyarakat terhadap Energi 
Baru dan Terbarukan

Seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan 
perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat terhadap 
energi juga semakin meluas di semua aspek kehidupan. 
Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasi, 
masih menggunakan sumber energi konvensional yang berasal 
dari minyak dan batu bara. Akan tetapi, penggunaan energi 
konvensional ini memiliki dampak yang kurang baik terhadap 
lingkungan dan juga bersifat tidak terbarukan. Sementara 
itu, berbagai penelitian dan inovasi teknologi dibidang energi 
dewasa ini sudah mampu menyentuh banyak sumber energi, 
seperti matahari, angin, air, dll. Oleh karena itu, PHM berupaya 
mendorong potensi lokal untuk penyediaan energi yang ramah 
lingkungan dan terjangkau.

Melihat kondisi geografis di Delta Mahakam, PHM mendorong 
pengembangan energi dengan menggunakan sumber matahari 
yang dinilai cukup menjanjikan di daerah tersebut. Adapun 
perangkat yang digunakan berupa Solar Home System (SHS) 
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yang dirancang pengelolaannya secara mandiri melalui lembaga 
masyarakat ditingkat desa atau kelurahan. Hal ini penting 
mengingat pengenalan suatu teknologi baru kepada masyarakat 
juga memerlukan support system yang kuat dari komunitas agar 
dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Sejak tahun 2018 hingga saat ini, bantuan pengadaan unit SHS 
150WP sudah dilakukan di beberapa lokasi wilayah operasi 
PHM. Di Desa Muara Pegah yang terletak di Kelurahan Muara 
Kembang, Kecamatan Muara Jawa terdapat 49 unit SHS yang 
telah dipasang di rumah warga dan fasilitas umum. Fasilitas 
tersebut telah membantu mengaliri energi kepada 250 orang. Di 
daerah lainnya, yaitu Desa Tani Baru yang terletak di Kecamatan 
Anggana, PHM telah membantu penyediaan 68 unit SHS yang 
dapat dinikmati oleh 400 masyarakat, baik yang berada dari 
Dusun Tanjung Pimping maupun pusat Desa Tani Baru.

Untuk memastikan penggunaan secara tepat dan benar, 
pengadaan unit SHS ini juga dibersamai dengan program pelatihan 
teknisi terkait listrik tenaga surya yang telah dilaksanakan bagi 
warga Kelurahan Muara Pegah dan Desa Tani Baru. Sejumlah 10 
orang yang berasal dari kedua wilayah tersebut telah mengikuti 
pelatihan teknisi listrik tenaga surya yang diadakan PHM. 
Mengingat pengelolaan SHS desa/kelurahan diserahkan kepada 
BUM Desa dan lembaga ekonomi desa, maka perwakilan dari 
kedua wilayah tersebut juga mewakili BPLTS “Pegah Bersinar” 
Kelurahan Muara Pegah dan BUM Desa Tani Baru. 

Aktivitas penyediaan unit SHS ini juga disertai dengan upaya 
peningkatan kapasitas dan pendampingan terhadap BUM 
Desa dan lembaga ekonomi desa melalui perbaikan potensi 
layanan dasar. Bersama dengan IRE, PHM melaksanakan 
pelatihan administrasi, studi banding ke BUM Desa percontohan 
di Yogyakarta, serta pendampingan selama satu tahun. 
Sementara itu, kepada masyarakat penerima manfaat PHM 
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juga memberikan sosialisasi terkait pemeliharaan dan sistem 
kerja SHS melalui pembuatan poster sebagai media komunikasi, 
sumber informasi dan edukasi. Sosialisasi tersebut diberikan di 
rumah pengguna SDS di Desa Tani Baru dan Kelurahan Muara 
Kembang. Melalui sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat 
tersebut, diharapkan SHS dapat digunakan dan dirawat secara 
tepat agar dapat memberikan manfaat yang optimal.

Dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat melalui 
program-program akses energi di atas, antara lain: terpenuhinya 
kebutuhan dasar terhadap akses energi listrik yang terjangkau 
dan ramah lingkungan, terbukanya peluang usaha bagi masya-
rakat di mana kelompok usaha rumah tangga dan nelayan juga 
ikut di dalamnya, serta meningkatnya kapasitas kelembagaan 
dari lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mengelola 
program kemasyarakatan. BUM Desa dan LPM kini dapat menjadi 
pelopor manajemen ekonomi sosial desa yang profesional dan 
berkelanjutan. 

2. Program Pengelolaan Lingkungan secara 
Berkelanjutan

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang 
dihadapi oleh masyarakat di Kecamatan Anggana, khususnya 
desa-desa laut yang masuk ke dalam wilayah operasi PHM, 
termasuk Desa Sepatin, dan Desa Tani Baru. Tantangan dalam 
pengelolaan sampah yang dulu dialami oleh desa-desa laut 
tersebut adalah: 

a. Belum adanya sistem pengumpulan sampah yang mema-
dai dari lokasi desa-desa terpencil akibat faktor geografis 
yang jauh dari pusat kecamatan (kebanyakan hanya dilaku-
kan oleh pemulung, namun bukan melalui badan pengelola 
sampah).

b. Terdapat kendala dalam infrastruktur untuk pengumpulan 
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sampah terpadu, seperti keberadaan Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA). 

c. Sulitnya mengubah perilaku masyarakat dalam kebiasaan 
membuang sampah yang disebabkan karena masih rendah-
nya kesadaran terhadap pentingnya kesehatan dan kebersi-
han lingkungan. 

Hal-hal yang tidak disadari oleh mayoritas penduduk di ketiga 
desa laut tersebut adalah bahwa sistem pengelolaan sampah 
yang buruk dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan 
dan lingkungan, antara lain: 

a. Pembakaran sampah yang tidak dilakukan secara benar 
dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan tubuh 
akibat pelepasan racun-racun ke udara. 

b. Penyumbatan pada aliran sungai akibat penumpukan 
sampah dapat menimbulkan banjir yang dapat merusak in-
frastruktur, masalah kesehatan, kerugian material, dll. 

c. Polusi akibat pembuangan limbah sampah di sungai berisiko 
mengancam keberlangsungan aktivitias perikanan sebagai 
mata pencaharian utama masyarakat di desa-desa laut 
tersebut. 

d. Kontaminasi sampah di sungai menyebabkan kondisi air 
yang tidak layak pakai dan dapat berisiko menyebabkan 
penyakit dan kekurangan nutrisi bagi masyarakat.

e. Pembuangan sampah di sekitar atau bawah rumah (mayori-
tas rumah mereka berupa rumah panggung yang berada di 
atas air) akan menjadi sarang binatang, seperti nyamuk dan 
tikus, sehingga berpotensi menyebabkan peyakit menular. 

Pada tahun 2018, PHM melaksanakan program dukungan terha-
dap pemeliharaan lingkungan melalui Program Bersih Desa Tani 
Baru bersama para pemangku kepentingan, organisasi kepemu-
daan, dan sekolah setempat. Program Bersih Desa Tani Baru 
merupakan program awal sebagai inisiasi untuk mengajak ma-



91Intervensi Program: CSR Perusahaan Sebagai Amunisi 
Pembangunan Berkelanjutan

syarakat Desa Tani Baru untuk membersihkan lingkungan di seki-
tar tempat tinggal mereka. Program yang diikuti oleh 78 orang 
ini bertujuan agar masyarakat desa dapat merasakan kenyama-
nan dan keindahan dari desa yang bersih, aman, dan asri. 

Lebih lanjut, PHM juga melaksanakan pembentukan bank 
sampah di Desa Tani Baru. Inisiasi yang diikuti oleh 30 orang 
tersebut kemudian diikuti oleh pelatihan dan pendampingan 
program 3R bagi Kelompok Bank Sampah tersebut. Pelatihan 
yang diikuti oleh 60 orang tersebut juga disertai dengan peli-
batan inisiator dari LSM di bidang Bank Sampah untuk melaku-
kan pembinaan dan pendampingan para pengurus dan anggota.  

Pada kegiatan tersebut, masyarakat dilatih untuk memilah 
sampah sesuai dengan jenis dan nilai ekonomisnya, lalu dapat 
diolah sendiri secara sederhana ataupun diteruskan kepada 
pihak lain agar dapat diproses menjadi bahan bernilai guna. 
Melalui pendirian gerakan yang berbasis pada masyarakat ini, 
maka diharapkan keikutsertaan, rasa memiliki, dan tanggung 
jawab juga dapat dipupuk dari sejak awal dan berkelanjutan. 
Pelatihan produk 3R serupa juga diberikan kepada siswa sekolah 
dari Kelurahan Muara Kembang.

Untuk memperkuat inisiatif program ini, PHM juga melak-
sanakan kegiatan studi banding pengurus bank sampah, salah 
satunya yang berasal dari Kecamatan Muara Jawa ke TPA Mang-
gar Balikpapan untuk mempelajari pengelolaan sampah secara 
komunal dengan sistem sanitary landfill.  Kegiatan studi banding 
lainnya dilakukan ke TPA DAU Malang dan Desa Trawas terkait 
pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat.

Untuk memperkuat inisiasi yang telah dilakukan di atas, pada 
tahun 2019, PHM melanjutkan pelaksanaan aktivitas untuk 
mendukung program “Gerakan Betulungan Beberseh Kampong 
Anggana” di Kecamatan Anggana. Salah satunya adalah pem-
bangunan 1 unit gudang penampungan bank sampah sekolah 
di Desa Tani Baru dengan total penerima manfaat sebanyak 132 
orang. Selain itu, dalam rangka mempermudah mobilisasi peng-
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umpulan sampah, di Kelurahan Dondang PHM juga memberikan 
bantuan berupa mobil pengangkut sampah dari rumah menuju 
tempat pembuangan akhir.

Untuk menambah nilai ekonomis dari pengelolaan lingkungan 
yang bersih dan sehat, PHM juga mendorong pemanfaatan 
sumber daya alam lokal yang ada di sekeliling masyarakat. Se-
bagai inisiasi awal, PHM melakukan pelatihan pemanfaatan hasil 
mang rove berupa pembuatan dodol dan sirup, yang salah satu-
nya melibatkan lebih dari 50 warga di Kelurahan Muara Kem-
bang dan Desa Tani Baru.

Program-program di atas telah memberikan dampak positif be-
rupa penciptaan lapangan kerja dan peningkatan penghasilan 
bagi pengurus dan nasabah bank sampah, pengelolaan sampah 
yang terpadu dan efisien yang telah membantu mengurangi 
risiko dampak pencemaran air dan tanah, serta peningkatan ke-
ikutsertaan sektor swasta (perusahaan kontraktor PHM) sebagai 
nasabah bank sampah yang semakin meningkatkan sinergi da-
lam penanganan sampah di masyarakat.

3. Program Keragaman Hayati: Perikanan Ramah 
Lingkungan dan Perlindungan terhadap Satwa 
Langka 

Sebagai upaya konservasi lingkungan, PHM turut mendukung 
terlaksananya program ketahanan penggunaan sumber daya 
laut dan perlindungan terhadap keragaman hayati. Di ketiga 
desa laut di Kecamatan Anggana, PHM memiliki visi untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sumber 
daya laut melalui wawasan kesadaran lingkungan dan inovasi. 
Program ini disusun berdasarkan hasil pemetaan sosial ekonomi 
dan diskusi bersama perangkat desa dan kelompok masyarakat, 
dimana ditemukan beberapa faktor yang mendorong inisiasi 
program sebagai berikut:

a. Faktor geografis, ketiga desa yang terletak di sepanjang  ja lur 
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Delta Mahakam, sehingga mata pencarian utama masya-
rakatnya adalah sebagai nelayan tangkap.

b. Faktor ekonomi, nelayan tangkap yang menggantungkan 
hidup pada sektor perikanan dan kelautan, namun sayang-
nya masih belum memiliki suatu wadah kolektif untuk 
mengelola hasil tangkapan. Ketergantungan terhadap para 
punggawa menjadi suatu hal yang problematis karena mem-
pengaruhi kemandirian ekonomi para nelayan.

c. Faktor sosial, mayoritas nelayan masih mengandalkan 
metode tangkap ikan konvensional dan telah berjalan se-
lama puluhan tahun berdampak pada kerusakan ekosistem 
area perikanan, sehingga pada akhirnya berdampak pada 
penghasilan para nelayan yang semakin menurun.

d. Faktor lingkungan, semakin maraknya pembukaan lahan 
mangrove sebagai tambak, sehingga rumah bagi biota laut 
dan ekosistem area perikanan menjadi semakin terganggu.

Program CSR yang diinisiasi oleh PHM terkait dengan hasil 
pemetaan di atas terbagi dalam 3 jenis, yaitu pelatihan/
workshop, pendampingan lapangan, dan sosialisasi. Pelatihan 
atau workshop difokuskan dalam kaitannya dengan perbaikan 
sarana dan prasarana kegiatan melaut dan peningkatan 
pengetahuan tentang ekosistem laut bagi para nelayan tangkap. 

Pada tahun 2018, PHM melaksanakan pelatihan perbaikan 
dan perawatan sarana prasarana nelayan juga dilakukan 
untuk 56 nelayan asal Desa Sepatin. Selain itu, bekerjasama 
dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kukar (DKP), PHM juga 
menyelenggarakan pelatihan manajemen dan administrasi, 
teknik pengelasan (welding) dan pemberian alat tangkap 
kepada kelompok nelayan. Inisiasi ini dilanjutkan kembali pada 
tahun 2019 melalui Program “Nelayanku Hebat” (Nelayan Kuat 
Harmonis Berdaya dan Bermartabat), dimana PHM bekerjasama 
dengan Politeknik Negeri Samarinda melaksanakan pelatihan 
pembuatan kapal kayu dan fiber yang diikuti oleh 40 orang dari 
8 kelompok nelayan dari Desa Sepatin. 
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Di Desa Tani Baru PHM mencanangkan “Program Nelayan Pesisir 
Unggul”, dimana pada tahun 2019 telah dilaksanakan pelatihan 
pembuatan rumpon yang diikuti oleh 54 nelayan dari Desa 
Tani Baru bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Kutai Kartanegara, PPL Perikanan Nelayan Tangkap, 
dan UPT Satelit Bumi. Pelatihan dengan tujuan meminimalkan 
kerusakan ekosistem tersebut dilaksanakan berdampingan 
dengan workshop rehabilitas terumbu karang oleh FKIP 
Universitas Mulawarman.

Untuk memperkuat aspek kelembagaan, PHM bekerjasama 
dengan IRE juga melakukan pendampingan dan pelatihan 
manajemen dan administrasi kelompok nelayan di Desa Tani 
Baru. Sementara itu, di Desa Sepatin pendampingan dilakukan 
kepada BUM Desa Sepatin, dimana dilakukan sosialisasi kepada 
kelompok nelayan dalam rangka diskusi akses permodalan oleh 
BUM Desa, peluang kerjasama hasil tangkapan nelayan, dan 
pengelolaan unit usaha nelayan seperti bengkel pembuatan 
kapal.

Melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di atas, 
diharapkan kesadaran masyarakat yang akan mampu mengubah 
perilaku demi kelangsungan dan kelestarian lingkungan juga 
semakin bertambah. Aktivitas penguatan kelembagaan juga 
diharapkan dapat menumbuhkan alternatif jaringan pasar 
yang berkelanjutan dan bernilai ekonomis. Dampak positif 
lainnya diharapkan dapat dirasakan oleh kaum rentan, seperti 
perempuan dan pemuda yang sebelumnya tidak memiliki 
pekerjaan melalui adanya pembentukan unit Kelompok Nelayan 
Tangkap ini, dimana mereka saat ini memiliki kegiatan yang 
lebih positif dan produktif dalam berkontribusi terhadap per-
ekonomian dan lingkungan sekitar.
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Infrastruktur

Keberadaan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai 
merupakan salah satu penunjang aktivitas masyarakat yang 
mampu mendorong kemajuan, baik dari segi pendidikan, 
kesehatan, maupun aspek sosial ekonomi lainnya. Berdasarkan 
SDGs ke sembilan mengenai Industry, Innovation, and 
Infrastructure, disebutkan bahwa mengembangkan infrastruktur 
yang berkualitas, andal, dan berkelanjutan diperlukan untuk 
mendukung pengembangan ekonomi dan kesejahteraan, 
melalui fokus pengembangan infrastruktur yang terjangkau dan 
merata bagi masyarakat.

Akan tetapi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh 
masyarakat di sekitar wilayah operasi PHM adalah faktor 
geografis perairan Delta Mahakam. Infrastruktur dan sarana 
prasarana penunjang lainnya masih minim di beberapa daerah 
pesisir dan terpencil, sehingga mempersulit upaya pemerataan 
pembangunan bagi wilayah tersebut. Oleh karena itu, PHM 
berupaya mendukung program pemerintah daerah dalam 
program perbaikan infrastruktur berupa jalan jembatan di desa 
laut. 

Kondisi dusun yang tersebar di desa-desa laut menyebabkan 
keterbukaan akses jalan menjadi sangat penting dalam 
mendukung pertumbuhan perekonomian, khususnya dalam 
pemasaran hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah lain. 
Begitu pula masih banyak para siswa yang harus membayar 
kapal taksi untuk pergi ke sekolah, dimana selain berdampak 
secara ekonomis, dan kurang ramah lingkungan. 

Oleh karena itu, melalui swakelola dengan masyarakat setempat, 
pada tahun 2018 PHM melakukan renovasi 2 unit jalan jembatan 
kayu dengan total sepanjang 126 meter di Dusun Tanjung 
Pimping (Desa Tani Baru) dan Desa Sepatin. Sedangkan pada 
tahun 2019, PHM juga membangun jalan jembatan dermaga di 
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Desa Tani Baru sepanjang 100 meter. Keberadaan jalan kayu dan 
jembatan tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi kurang 
lebih 300 penduduk dalam menunjang kegiatan sehari-hari, 
seperti mobilitas ke sekolah, pasar, dll.

Selain infrastruktur berupa jalan, PHM juga turut mendukung 
kelancaran komunikasi bagi masyarakat khususnya yang tinggal 
di daerah. Kondisi tersebut salah satunya dulu dialami oleh 
masyarakat yang tinggal di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana 
yang berbatasan dengan Selat Makasar. Di desa tersebut belum 
terdapat sinyal komunikasi sehingga warganya harus mencari 
lokasi-lokasi khusus untuk dapat menggunakan telepon. 

Setelah diskusi dengan perwakilan pemerintah desa, pada 
tahun 2019 PHM membangun sebuah menara telekomunikasi 
dan repeater sinyal di desa tersebut. Setelah dibangun, kini 
masyarakat Desa Sepatin sudah dapat menggunakan telepon 
genggam yang bermanfaat untuk komunikasi, khususnya untuk 
perdagangan hasil-hasil perikanan dan tambak. Kini mereka 
sudah dapat lebih mudah dalam menjual hasil tangkapan dan 
berkomunikasi dengan pedagang lainnya. Fasilitas umum lainnya 
yang dibangun oleh PHM di Desa Sepatin yaitu renovasi masjid RT 
4 Sungai Banjar dan Masjid Miftahul Jannah. Diharapkan dengan 
adanya kegiatan ini, masyarakat mendapatkan kemudahan 
dalam melaksanakan kegiatan ibadah sehari-hari.

C. Intervensi Program IRE 

Banyak desa yang akhir-akhir ini mulai mengisi, mendialogkan, 
dan memaknai kembali semangat kebangkitan lokal yang 
dibawa oleh Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Kebangkitan tersebut tidak hanya dari dimensi sosial politik 
yang senafas dengan narasi besar demokratisasi, akuntabilitas 
sosial, inklusi sosial, kesetaraan gender, dan lain-lain, melainkan 
juga mengarah pada ‘klaim’ kepemilikan atas aset-aset sumber 
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daya alam yang ada di desa. 

Institute for Research and Empowerment menemukan, berbagai 
aktivitas ekonomi produktif saat ini telah lahir di berbagai desa. 
Hal ini tentu menjadi kabar baik yang mesti terus digaungkan 
di tengah pesimisme pelaksanaan UU Desa. Aktivitas ekonomi 
produktif tersebut bisa menjadi daya ungkit membaiknya 
kesejahteraan masyarakat desa. 

Artinya, meskipun berjalan tidak terlalu kencang, apa yang 
terdiskripsikan menjadi tujuan lahirnya UU Desa mulai dapat 
dilihat wujudnya dalam praktik keseharian yang berlangsung 
di desa. Terdapat tiga point penting yang menjadi penanda 
perubahan yang telah dan tengah terjadi di tingkat desa. 
Pertama, pemerintahan desa mulai berbenah, memperbaiki diri 
dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan desa. Ruang 
partisipasi dibuka, warga diberi kesempatan untuk terlibat aktif 
dalam proses-proses perencanaan dan pembangunan di desa. 

Kedua, hadirnya warga yang aktif menyuarakan aspirasi dan 
kepentingannya. Warga terus berupaya melakukan reclaiming 
atas kesejahteraan yang menjadi haknya. Dan ketiga, adanya 
kelembagaan demokrasi sebagai representasi masyarakat 
(Badan Permusyawaratan Desa) yang menjalankan tugasnya 
secara baik dan optimal sebagai wakil rakyat. Adanya lembaga 
perwakilan yang terus berupaya memperkuat akuntabilitas dan 
inklusi sosial dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan 
di desa. 

Lalu bagaimana pengembangan ekonomi lokal dilakukan 
sebagai penopang penting kemandirian desa? Apa bentuk-
bentuk pelembagaan dalam pengembangan ekonomi lokal 
tersebut? Jika menggunakan rute dan cara pandang UU Desa, 
maka semangat dalam mengembangkan ekonomi lokal mesti 
ditempuh dengan cara-cara demokratis. Artinya, subyek 
utama dalam pengelolaannya adalah masyarakat desa. Dengan 
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demikian mata rantai ekonomi yang dikembangkan mulai dari 
produksi, pengelolaan, kontrol dan pengawasan, serta penerima 
manfaat utamanya adalah masyarakat desa. 

Jadi, tata kelola ekonomi desa diharapkan dapat berlangsung 
melalui kelembagaan desa yang terbuka, di samping terus 
mengakui dan menghormati praktik-praktik ekonomi yang 
digerakkan oleh masyarakat dalam bentuk lain. Dalam UU 
Desa, meskipun pelembagaan ekonomi lokal dalam bentuk 
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) tidak diwajibkan, namun 
kami memiliki keyakinan kesejahteraan desa akan lebih mudah 
dicapai ketika pelembagaannya dalam bentuk BUM Desa. 

Menurut UU Desa, BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh 
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa 
yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha 
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
Pengembangan BUM Desa berpotensi untuk lebih memajukan 
perekonomian warga sehingga desa menjadi lebih mandiri 
dengan asset dan potensi yang dimiliki oleh desa. 

Pendirian dan pengelolaan BUM Desa pada dasarnya mem-
bangun tradisi berdemokrasi ekonomi di desa untuk 
meningkat kan derajat ekonomi masyarakat desa. Pendirian 
BUM Desa merupakan strategi untuk mengoptimalkan penge-
lolaan asset desa. Ide pendiriannya harus dikelola melalui 
mekanisme musyawarah desa. Pendirian BUM Desa di samping 
menggunakan mekanisme musyawarah desa, juga harus 
didukung dengan upaya untuk melakukan inventarisasi asset 
dan potensi desa yang memiliki peluang pasar. Pendirian BUM 
Desa merupakan proses membangun kesepakatan bersama atas 
gagasan pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset desa melalui 
BUM Desa. 

Persoalan yang saat ini ada, kebanyakan BUM Desa yang ada 
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adalah produk desain dari atas atau luar desa yang prosesnya 
tanpa melibatkan partisipasi masyarakat desa. Akibatnya, 
banyak BUM Desa yang sudah terbentuk kehadirannya justru 
menjadi pesaing usaha-usaha yang sudah dikembangkan oleh 
masyarakat desa dan tidak memberikan nilai kemanfaatan bagi 
warga desa. Hal ini juga terjadi di Desa Sepatin dan Desa Tani 
Baru, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Berdasarkan konteks normatif yang ada dalam UU Desa, kondisi 
empiris yang terjadi di desa dan kelurahan lokasi program, serta 
persoalan-persoalan yang berkembang, program ini didesain 
untuk melakukan penguatan kepada pelaku ekonomi lokal, 
khususnya BUM Desa, dan pelaku ekonomi lainnya. Program ini 
dirancang untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi 
masyarakat desa dan kelurahan dalam pengembangan ekonomi 
lokal untuk kesejahteraan dan kemandirian desa dan kelurahan. 
Program ini kami sebut dengan “Mengembangkan BUM Desa 
dan Kelembagaan Ekonomi Lokal Lainnya Berbasis Potensi 
untuk Perbaikan Layanan Dasar”

Tujuan tersebut dapat dicapai jika tujuan-tujuan khusus dari 
program dapat diraih. Pertama, mendorong keterlibatan warga 
desa dan kelurahan dalam tatakelola dan pelembagaan ekonomi 
lokal. Kedua, mendorong keterbukaan pemerintaan dan desa 
dan kelurahan dalam pengembangan dan pelembagaan ekonomi 
lokal. Ketiga, terwujudnya lembaga ekonomi lokal yang bekerja 
secara professional, partisipatif, akuntabel, dan transparan 

Sasaran utama program adalah para pelaku lembaga ekonomi 
lokal yang ada di desa dan kelurahan. Mereka ditingkatkan 
kapasitasnya dalam memahami makna UU Desa, arti penting 
pengembangan dan pelembagaan ekonomi lokal bagi kesejah-
teraan desa dan kelurahan, serta sikap profesionalisme sebagai 
pengelola lembaga ekonomi lokal. Sasaran lain program adalah 
warga desa dan kelurahan serta pemerintahan desa serta 
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kelurahan. Warga masyarakat dibekali pengetahuan tentang 
materi yang sama dengan para pengelola lembaga-lembaga 
ekonomi lokal sehingga warga mampu meningkatkan kualitas 
partisipasinya dalam pengembangan dan pelembagaan ekonomi 
lokal. Aparat pemerintahan dilatih dan didorong agar lebih 
partisipatif, transparan, dan akuntabel dalam pengembangan 
ekonomi lokal di desa dan kelurahan. 

Program untuk mengembangkan BUM Desa dan kelembagaan 
ekonomi lokal lainnya berbasis potensi untuk perbaikan layanan 
dasar dibagi menjadi 4 kegiatan utama. Pertama, penelitian 
untuk memetakan potensi dan kebutuhan. Kedua, penguatan 
kapasitas untuk pengembangan dan pelembagaan ekonomi 
lokal. Ketiga, pendampingan kepada desa dan kelurahan lokasi 
program. Keempat, monitoring dan supervisi.

Secara detail, deskripsi aktivitas yang akan dilakukan adalah 
sebagai berikut:

Bagan 2.5 Alur Intervensi Program
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1. Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Program: 
Menakar Kemandirian Ekonomi Berkelanjutan

Hadirnya UU Desa dan UU Pemerintah Daerah telah memberikan 
kesempatan terciptanya transformasi sosial-ekonomi yang 
berkelanjutan untuk memperbaiki aspek akuntabilitas dan inklusi 
sosial dalam tata kelola aset desa. Namun, terdapat beberapa 
persoalan penting yang mendesak untuk diselesaikan, terutama 
dalam pemenuhan kebutuhan layanan dasar bagi masyarakat. 
Persoalan tersebut dikarenakan rendahnya kapasitas warga dan 
pemerintah desa/kelurahan dalam mengembangkan kelem-
bagaan ekonomi lokal berbasis aset dan potensi yang dimilikinya. 

Desa Tani Baru dan Desa Sepatin contohnya, kedua desa ini 
berada di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara, 
permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan 
energi listrik menjadi masalah dalam pemenuhan kebutuhan 
layanan dasar bagi kedua desa karena berada di daerah 
pinggiran.

Padahal, kedua desa tersebut memiliki banyak aset lokal yang 
potensial untuk dikembangkan, baik aset fisik maupun non 
fisik, serta berbagai kekuatan sumber daya alam, sumber daya 
ekonomi dan sumber daya sosial lainnya. Sebagai contoh, Desa 
Tani Baru misalnya memiliki potensi hasil laut berupa udang 
tambak, kepiting, hutan bakau, dan nipah serta hutan mangrove.  
Tidak hanya hasil laut yang kaya,  Desa Tani Baru juga memiliki 
aset keuangan berupa UMKM yang mengolah hasil laut seperti 
amplang, ikan laut dan udang. Bahkan di beberapa titik desa 
terdapat tempat penyewaan mess karyawan. Keberadaan BUM 
Desa yang sudah menjalankan usaha penyediaan air bersih pun 
menjadi kekuatan lokal Desa Tani Baru. 

Tidak jauh berbeda dengan Desa Tani Baru, Desa Sepatin juga 
memiliki aset sumber daya alam yang kaya dengan hasil lautnya, 
apalagi desa ini merupakan jalur aliran sungai sepanjang 140 Ha, 
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keberadaan BUM Desa dan koperasi di Desa Sepatin juga sudah 
diinisiasi namun belum berfungsi secara optimal. Keberadaan 
sistem permodalan yang sudah terbangun di Desa Sepatin 
terbilang unik, sistem permodalan ini memantron pada sosok 
yang disebut “punggawa”.  

Potensi sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang ada 
di kedua desa tersebut belum diimbangi dengan kualitas sumber 
daya manusianya, rata-rata banyak anak yang putus sekolah 
karena faktor ekonomi dan keterbatasan akses pada fasilitas 
pendidikan.  

Meskipun demikian, terdapat beberapa kelompok yang potensial 
untuk ditingkatkan kapasitasnya seperti kelompok nelayan, 
kelompok usia produktif, kelompok ibu-ibu pengolah hasil laut, 
kelompok penanam mangrove, dan pengrajin manik-manik.

Desa Sepatin dan Desa Tani Baru sendiri berada di wilayah blok 
Mahakam yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM). 
Namun kehadiran BUM Desa di kedua desa tersebut belum 
berjalan optimal, peningkatan kesejahteraan masyarakatnya dan 
pemenuhan kebutuhan dasar masih menjadi pekerjaan rumah 
besar yang dirasakan masyarakat dan pemerintahan desa. Hal 
yang sama juga terjadi pada masyarakat Kelurahan Dondang dan 
Kelurahan Muara Kembang di Kecamatan Muara Jawa. Di kedua 
kelurahan ini juga memiliki permasalahan dalam pemenuhan 
kebutuhan air bersih dan energi. 

Sama seperti di Desa Tani Baru dan Desa Sepatin, keberadaan 
aset dan potensi lokal di Kelurahan Dondang dan Muara Kembang 
juga belum berjalan optimal, upaya untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di desa-desa dan kelurahan tersebut 
pun belum dikelola secara maksimal.  Penyebabnya adalah 
kurangnya kapasitas dari warga, pengelola lembaga ekonomi 
lokal terutama BUM Desa, dan pemerintah desa/kelurahan 
dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan usaha 
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lokal. Hal ini mengakibatkan pengembangan ekonomi lokal 
dan pengadaan layanan kebutuhan dasar bagi masyarakat 
mengalami banyak kendala. 

Melihat kondisi tersebut, keberadaan perusahaan disekitar 
wilayah desa dan kelurahan perlu dioptimalkan untuk men-
dorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai 
program pemberdayaan masyarakat (community development). 
PT. Pertamina Hulu Mahakam diharapkan dapat berperan dalam 
pengembangan ekonomi lokal melalui program Corporate Social 
Responsibility (CSR). Perusahaan melalui program CSR dapat 
berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat 
khususnya yang berada sekitar perusahaan. 

PT Pertamina Hulu Mahakam telah bekerjasama dengan 
organisasi masyarakat - seperti, BUM Desa, Lembaga Kemasya-
rakatan Desa, Karang Taruna, Kelompok Tani, Kelompok 
Nelayan, dan kelompok masyarakat lainnya - dalam program 
pemberdayaan, yang keberlanjutan, terutama dalam hal 
pengembangan ekonomi lokal dan pemenuhan layanan dasar. 
Namun, program pengembangan ekonomi lokal dan program 
pelayanan dasar yang dijalankan masih belum terintegrasi 
kedalam aksi dan rencana kolektif pemerintah desa/kelurahan 
dan masyarakat sekitar, hal ini dikarenakan kurangnya kapasitas 
dalam pengembangan kelembagaan ekonomi lokal sehingga 
diperlukan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi 
masyarakat dan pemerintahan.

Guna menjawab persoalan tersebut, IRE melalui kerjasamanya 
dengan PHM, menjalankan program “Mengembangkan BUM 
Desa dan Kelembagaan Ekonomi Lokal Lainnya Berbasis 
Potensi untuk Perbaikan Layanan Dasar”. Program yang 
melibatkan kelembagaan ekonomi lokal ini dilaksanakan melalui 
serangkaian kegiatan seperti: lokakarya visi perubahan ekonomi 
desa/kelurahan, pelatihan pengembangan lembaga ekonomi 
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lokal, pendampingan bagi desa/kelurahan, monitoring dan 
supervisi serta studi banding. 

Pada tahap awal persiapan dan pelaksanaan program, IRE 
melakukan rangkaian kegiatan penelitian dan assessement 
untuk memetakan masalah sekaligus potensi lokal yang ada di 
keempat wilayah pelaksanaan program. Pertama, desk study 
yang dilaksanakan berdasar social mapping yang dilakukan oleh 
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) UGM. Kedua, 
assessement langsung yang dilakukan di lapangan terkait kondisi 
objektif desa dan kelurahan terutama hal-hal yang berkaitan 
dengan isu pengembangan ekonomi lokal desa dan kelurahan. 
Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung oleh tim 
peneliti IRE bersama FPO (Field Project Officer) maupun CO 
(Community Officer). 

Hasil assessement yang dilakukan di dua desa dan dua kelurahan 
tersebut memberikan beberapa gambaran awal yang spesifik 
tentang permasalahan pemenuhan layanan dasar masyarakat 
dan hambatan dalam pengembangan lembaga ekonomi lokal 
yang ada di masing-masing desa dan kelurahan. 

2. Perumusan Visi Perubahan: Berdaya Meraih 
Asa

Berdasar hasil assessement awal tersebut IRE mendesian 
kurikulum  dan materi  untuk pelatihan pengembangan kapasitas 
lembaga ekonomi lokal (BUM Desa) di desa dan kelurahan.  
IRE kemudian melakukan lokakarya visi perubahan ekonomi 
desa dan kelurahan yang dilaksanakan di masing-masing desa 
dan kelurahan. Tujuan diselenggarakannya kegiatan lokakarya 
ini adalah untuk membangun kesamaan cara pandang antara 
pengelola proyek dengan stakeholders yang ada di desa dan 
kelurahan. Terutama kesamaan visi tentang pengembangan dan 
pelembagaan ekonomi lokal.
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VISI PERUBAHAN DESA SEPATIN:

“BUM Desa yang Profesional dalam Menyediakan Layanan 
Dasar, yaitu Listrik, Air Bersih, dan Transportasi Publik

Diskusi Perumusan Visi Perubahan BUM Desa Sepatin.

Setiap desa memiliki visi perubahannya masing-masing, sesuai 
dengan kondisi objektif desa, berangkat dari permasalahan dan 
rencana strategis dalam pengembangan lembaga ekonomi lokal 
desa. Di Desa Sepatin sendiri permasalahan yang terkait dengan 
isu pengembangan ekonomi lokal terdiri dari permasalahan 
ekonomi, layanan dasar kebutuhan masyarakat dan organisasi 
pengelolaan BUM Desa. Selain permasalahan yang terkait isu 
pengembangan ekonomi lokal, terdapat beberapa masalah 
sosial, seperti pengangguran, kenakalan remaja, kemiskinan, 
pernikahan dini, minimnya tenaga medis, rendahnya perilaku 
hidup sehat warga desa, putus sekolah dan perjudian. Ada pula 
potensi konflik struktural yang terjadi antara warga dengan 
perusahaan, warga dengan pemerintah, masalah sosial dampak 
perusahaan, dan dominasi. 
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Keberadaan visi perubahan desa menjadi langkah strategis 
yang konkret bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk 
bekerjasama dalam menangani permasalahan di desa, terutama 
yang berkaitan dengan pengembangan lembaga ekonomi 
lokal yang inklusif dan demokratis.  Potensi dan kekuatan lokal 
yang dimiliki oleh Desa Sepatin juga menjadi modal untuk 
mewujudkan visi perubahan desa. Beberapa potensi lokal yang 
dimiliki oleh Desa Sepatin diantaranya adalah: generator dan 
jaringan listrik, wisata memancing dan mangrove, aset/barang 
milik desa, sudah ada BUM Desa, Industri Rumah Tangga, 
sekretariat/kantor BUM Desa, speed boat untuk ambulan desa, 
serta hasil laut dan tambak.

Berdasarkan pada peta permasalahan dan potensi lokal yang 
dimiliki oleh Desa Sepatin maka visi perubahan desa yang diusung 
bersama dalam lokakarya adalah “BUM Desa yang Profesional 
dalam Menyediakan Layanan Dasar, yaitu Listrik, Air Bersih, dan 
Transportasi Publik”. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 
beberapa rencana dan langkah strategis yang menjadi target 
tahunan desa, yaitu: mewujudkan BUM Desa yang profesional, 
BUM Desa memiliki rencana bisnis pelayanan dasar, dan BUM 
Desa memiliki infrastruktur layanan dasar dalam pengelolaan air 
bersih dan listrik.
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VISI PERUBAHAN DESA TANI BARU: 

“BUM Desa Dikelola Lebih Baik dan Profesional untuk 
Meningkatkan Kesejahteraan Warga”

Diskusi Perumusan Visi Perubahan BUM Desa Tani Baru

Program pemberdayaan yang dilakukan di Desa Tani Baru belum 
menunjukan dampak yang signifikan bagi warga desa. Hal ini 
disebabkan beberapa hal, diantaranya: rendahnya kesadaran 
warga untuk ikut aktif terlibat dalam kegiatan pemberdayaan 
yang ada di desa, rendahnya kapasitas warga desa dalam 
mengelola bantuan dan aset yang ada. Hal ini disebabkan oleh 
rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kurangnya sosialisasi 
terkait pelaksanaan bantuan yang diberikan. Pengelolaan 
ekonomi lokal di Desa Tani Baru juga masih mengalami 
hambatan dan permasalahan dalam pengembangan ekonomi 
lokal, pelayanan kebutuhan dasar dan organisasi BUM Desa. 

BUM Desa Tani Baru yang sudah berdiri sejak tahun 2016 
belum memiliki kegiatan usaha yang akan dilakukan dan belum 
mengetahui apa yang harus dilakukan.  Hal ini disebabkan oleh 
beberapa permasalahan yang terjadi baik dalam kelembagaan 
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dan kapasitas pengelolaan BUM Desa Tani Baru. Beberapa 
masalah awal yang ditemukan dalam kelembagaan BUM Desa 
adalah: (1) Struktur BUM Desa tidak lengkap. (2) BUM Desa tidak 
memiliki pengawas. (3) Profil BUM Desa tidak ada. (4) Buruknya 
konsep usaha, (5) Ketiadaan perencanaan usaha, (6) BUM 
Desa hanya dikendalikan oleh satu orang, (7) Campur tangan 
pihak lain dari struktur pengelola, (8) BUM Desa tertutup, (9) 
Bukti penyerahan aset tidak ada, (9) Terdapat aset yang masih 
tumpang tindih. Sementara permasalahan yang ditemukan 
dalam kapasitas pengelolaan adalah lemahnya pembuatan 
laporan, lemahnya manajemen usaha dan BUM Desa yang 
dikelola menjadi usaha pribadi.

Berdasarkan pemetaan permasalahan dan hambatan yang 
terjadi dalam pengembangan pengelolaan ekonomi lokal di 
Desa Tani Baru, IRE bersama pemerintahan desa dan masyarakat 
mengadakan lokakarya visi perubahan yang berfokus pada: “BUM 
Desa Dikelola Lebih Baik dan Profesional untuk Meningkatkan 
Kesejahteraan Warga”. Untuk dapat mewujudkan visi perubahan 
desa tersebut maka ditetapkan beberapa langkah dan target 
capaian strategis yang harus dicapai oleh desa, diantaranya: 
perbaikan kualitas SDM, memperbaiki kelembagaan BUM Desa 
dan mengaktifkan usaha yang sudah berjalan. 
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VISI PERUBAHAN KELURAHAN DONDANG: 

“Tersedianya Layanan Air Bersih yang Terjangkau dan 
Berkelanjutan serta Transparan di Dondang pada Desember 

2019”

Diskusi Perumusan Visi Perubahan Layanan Air Bersih di Kelurahan Dondang

Dalam pengembangan lembaga ekonomi lokal, Kelurahan 
Dondang memiliki beberapa permasalahan baik dalam aspek 
kebijakan desa, kelembagaan ekonomi lokal dan kapasitas 
sumber daya pengelola. Dalam aspek kebijakan pemerintah 
desa memberikan hak pengelolaan air bersih kepada Lembaga 
Tovi Rindang Sejahtera, dimana dalam pengelolaannya terdapat 
beberapa permasalahan seperti:  kelembagaan pengelolaan air 
bersih tidak bersinergi dengan masyarakat dan kelurahan, tidak 
ada SOP lembaga, tidak adanya AD/ART lembaga, pengelolaan 
keuangan tidak transparan, tidak adanya SOP keuangan 
lembaga, staf keuangan bekerja di dua lembaga (kelurahan dan 
pengelolaan air bersih). Penggunaan rekening bank yang tidak 
dimanfaatkan sebagaimana mestinya, ketua lembaga diatur 
oleh elit mantan pengurus air bersih, peminjaman uang tidak 
dikembalikan dan aplikasi penerimaan pembayaran rekening 
yang kadang salah perhitungan.
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BPAB (Badan Pengelola Air Bersih) Kelurahan Dondang sendiri 
telah berdiri sejak tahun 2015 dan telah memiliki jenis kegiatan 
usaha lokal berupa pengelolaan sumber air bersih. Pada tahun 
2018, pemerintah mengubah pengelola air bersih dari BPAB 
menjadi dikelola oleh LSM TOVI Rindang Sejahtera. Namun, 
berdasar temuan masalah tersebut, organisasi pengelola 
air bersih ini masih kesulitan untuk melakukan pengelolaan 
administrasi dan keuangan serta membangun strategi pengem-
bangan usaha. Berdasarkan hal tersebut pengembangan 
lanjutan pada potensi yang telah ada dalam hal pengelolaan air 
bersih menjadi strategi pendampingan bagi Kelurahan Dondang.

Lokakarya visi perubahan desa yang dilakukan di Kelurahan 
Dondang pun melahirkan sebuah visi Tersedianya Layanan Air 
Bersih yang Terjangkau dan Berkelanjutan serta transparan di 
Dondang pada Desember 2019.  Untuk menjalankan visi tersebut 
terdapat beberapa langkah strategis yang direncanakan dalam 
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan 
lembaga ekonomi lokal, pengelolaan organisasi lokal yang 
akuntabel dan transparan serta mendorong peran kelurahan 
dalam pembuatan kebijakan pengembangan ekonomi lokal.
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VISI PERUBAHAN KELURAHAN MUARA KEMBANG: 

“Kelurahan Muara Kembang Memiliki Koperasi Induk yang 
Melindungi dan Memberdayakan Kelompok-Kelompok 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar pada Desember 2019”

Diskusi Perumusan Visi Perubahan Layanan Dasar dan Ekonomi di Kelurahan 
Muara Kembang

Berdasarkan pemetaan masalah dan potensi kekuatan yang 
dimiliki oleh Keluarahan Muara Kembang, maka dilakukan 
perumusan lokakarya bersama dalam visi perubahan Kelurahan 
Muara Kembang, yaitu Koperasi Induk yang Melindungi dan 
Memberdayakan Kelompok-kelompok Ekonomi dan Pelayanan 
Dasar pada Desember 2019. Untuk mewujudkan visi perubahan 
tersebut ada beberapa aspek strategis yang menjadi target 
capaian program pengembangan ekonomi lokal, diantaranya 
pada pengelolaan lembaga ekonomi lokal dan layanan kebutuhan 
dasar, pelibatan kelurahan dalam pembuatan kebijakan dan 
pelibatan tokoh lokal sebagai penggerak perubahan. 

Lembaga pengelola ekonomi lokal di Kelurahan Muara Kembang 
adalah Badan Pengelola Air Bersih (BPAB) dan Badan Pengelola 
Listrik Tenaga Surya (BPLTS) di bawah koordinasi LPM Muara 
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Kembang. Kegiatan usaha pengelolaan air bersih dan akses 
energi tenaga surya. Di kelurahan Muara Kembang sudah 
berkembang usaha-usaha industri rumah tangga, nelayan, 
pekebun, dan petani. Mereka berharap adanya organisasi payung 
dalam bentuk koperasi. Namun dalam perkembangannya fokus 
intervensi program difokuskan terlebih dahulu kepada organisasi 
pengelola layanan dasar yaitu BPAB dan BPLTS karena persoalan 
layanan dasar ini strategis dan harus segera diselesaikan.

Hambatan yang ditemukan dalam kelembagaan BPAB dan BPLTS 
Muara Kembang adalah badan pengelola sudah memiliki SK 
yang dikeluarkan dari Kelurahan Muara Kembang tetapi belum 
memiliki kelengkapan organisasi dan pengelolaannya. Lembaga 
ini belum memiliki profil badan usaha, kelengkapan administrasi 
kantor, SOP badan usaha, dan AD/ART. Selain itu, pengurus yang 
aktif hanya ketua dan bendahara, tidak memiliki rencana kerja 
yang jelas baik rencana jangka menengah dan jangka panjang, 
dan konsep organisasi yang matang.

Selain itu, badan pengelola masih menghadapi kesulitan 
dalam pengelolaan administrasi dan keuangan serta strategi 
pengembangan usaha. Hal dikarenakan beberapa hambatan 
dalam aspek kebijakan, kelembagaan dan kapasitas pengelola 
lembaga ekonomi lokal. Di samping itu, lemahnya kapasitas 
pengurus dalam managemen kelembagaan dan manajemen 
bisnis, serta lemahnya pelaporan dan penyusunan laporan 
keuangan juga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh badan 
pengelola layanan dasar.
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3. Perekrutan Pendamping: Mencari Teman 
Tumbuh Masyarakat yang Tangguh

Pencapaian visi perubahan yang sudah dirumuskan oleh masing-
masing desa/kelurahan membutuhkan peningkatan kapasitas 
dan asistensi teknis melalui pendampingan bagi pengelola BUM 
Desa dan Lembaga Ekonomi lainnya. Program ini menyediakan 
pendamping yang terdiri dari satu orang Field Program Officer 
(FPO) dan satu orang Community Organizer (CO) untuk masing-
masing desa/kelurahan. 

Proses perekrutan pendamping dimulai dengan seleksi dan 
penentuan pendamping, mengontrak pendamping, peningkatan 
kapasitas dan pembekalan bagi pendamping. Pendamping yang 
dibutuhkan dalam program pemberdayaan ini harus mampu 
berperan sebagai edukator, mampu menjadi mediator, dan 
bahkan menjadi teman yang mampu membersamai proses 
tumbuh dan berkembangnya kelompok masyarakat yang 
didamping. Proses pendampingan pengembangan lembaga 
ekonomi lokal membutuhkan sosok teman tumbuh masyarakat 
yang tangguh dan mampu memantik semangat pergerakan 
lokal. 

Pendamping yang direkrut harus dapat secara intensif menemani 
proses pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, IRE perlu 
mendapatkan FPO yang memiliki kapasitas yang dibutuhkan dan 
bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi program atau tinggal di 
Samarinda. Untuk itu, IRE menjalin kerja sama dengan NGO di 
Samarinda yaitu LSM Nala Dwipa dalam seleksi dan perekrutan 
FPO. Sementara untuk CO yang harus selalu ada di lokasi 
program direkrut dari warga lokal dengan mempertimbangkan 
kapasitas serta konsultasi dan rekomendasi dari pemerintah 
desa/kelurahan dan tokoh yang ada di desa/kelurahan. 
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Pelatihan dan Pembekalan Pendamping di Kantor IRE

Setelah pendamping direkrut, pendamping mendapatkan 
peningkatan kapasitas dan pembekalan tentang UU Desa, 
pengembangan kelembagaan ekonomi, dan strategi peng-
organisiran. Selama pelatihan FPO dan CO digembleng materi-
materi (1) substansi UU Desa, kewenangan, perencanaan dan 
penganggaran desa, (2) tantangan dan peluang mengintegrasikan 
program CSR perusahaan dengan perencanaan desa/kelurahan, 
(3) tantangan dan peluang pengembangan ekonomi lokal desa 
berbasis potensi dan aset yang lebih akuntabel, inklusif, dan 
berkelanjutan, (4) pengembangan BUM Desa dan lembaga 
ekonomi lokal lainnya, dan (5) teknik fasilitasi dalam proses 
pendampingan desa dan kelurahan sasaran program. Selama 
pelatihan pendamping diajak melakukan studi lapangan di 
salah satu BUM Desa yang berhasil mengelola layanan dasar air 
bersih di Yogyakarta yaitu BUM Desa Karangrejek di Kabupaten 
Gunungkidul. 
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Direktur BUM Desa Karangrejek menjelaskan sistem dan jaringan air bersih 
kepada Pendamping dan Tim PHM

Selain itu pendamping dibekali dengan buku panduan 
pendampingan pengembangan ekonomi lokal yang telah 
disiapkan oleh IRE. Buku panduan digunakan sebagai bacaan 
referensi dan panduan selama melaksanakan pendampingan 
dan asistensi teknis.

4. Penguatan Sumber Daya Lokal untuk 
Pengelolaan Ekonomi Berkelanjutan

Setelah menyusun visi perubahan ekonomi desa dan kelurahan 
secara partisipatif, maka dirumuskan juga rencana intervensi 
melalui berbagai rangkaian aktivitas kegiatan. Intervensi program 
yang dilakukan IRE di desa dan kelurahan terbagi menjadi dua 
kegiatan utama yaitu pertama, penguatan kapasitas untuk 
pengembangan dan pelembagaan ekonomi lokal dan kedua, 
pendampingan kepada desa dan kelurahan lokasi proyek.

Kegiatan penguatan kapasitas untuk pengembangan dan 
pelembagaan ekonomi lokal dilaksanakan dalam bentuk serial 
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pelatihan. Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan tujuan 
memperdalam pengetahuan warga desa dan kelurahan, 
para pelaku ekonomi lokal, dan pemerintahan desa serta 
pemerintahan kelurahan terkait dengan pengetahuan demokrasi 
lokal, serta peran desa dan kelurahan dalam membangun 
lembaga ekonomi lokal dengan memanfaatkan aset-aset yang 
ada di desa.

Ada 3 pelatihan yang dilaksanakan yaitu: pertama, pelatihan 
BUM Desa untuk Desa Sepatin dan Tani Baru. Pelatihan ini 
dititikberatkan pada pengembangan ekonomi lokal dalam 
konteks UU Desa, pelembagaan BUM Desa, dan pengembangan 
unit usaha. Kedua, pelatihan pengembangan ekonomi lokal untuk 
Kelurahan Dondang dan Muara Kembang. Dalam di kegiatan 
ini IRE menekankan pada isu PEL (pengembangan ekonomi 
lokal) di kelurahan, pelembagaan badan usaha kelurahan, dan 
pengembangan unit usaha. Ketiga, pelatihan pengelolaan unit 
usaha (produksi, pemasaran, SDM, administrasi dan keuangan). 

Pelatihan BUM Desa dan Pengembangan 
Ekonomi Lokal: Menembus Batas, Mengasah 
Kapasitas 

Pelatihan yang diberikan kepada masyarakat berfokus pada 
pengembangan lembaga ekonomi lokal dan pemenuhan 
pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Desa dan kelurahan 
diharapkan dapat berproses bersama untuk melakukan tata 
kelola perencanaan pengembangan ekonomi desa berbasis 
pengelolaan aset dan potensi lokal. 

IRE bersama desa dan kelurahan berkepentingan agar desa 
memiliki kapasitas yang memadai untuk mengembangkan 
ekonomi lokal sebagai alternatif sumber penghidupan yang 
berkelanjutan yang mampu menjawab tantangan kemiskinan, 
menurunkan ketimpangan sosial dan mengurangi laju arus 
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urbanisasi dari desa ke kota atau ke luar negeri. Tata ekonomi 
lokal yang yang akan terbangun diharapkan merupakan gerakan 
kolektif masyarakat desa yang terorganisir dan terlembaga 
melalui institusi lokal yang partisipatif, inklusif, transparan, dan 
akuntabel. 

 Pelatihan bagi Pengelola BUM DESA dan Badan Pengelola di Samarinda

Selain meningkatan kapasitas pengelola BUM Desa dalam 
kelembagaan, pelatihan juga mendorong beberapa hal 
(1) Peningkatan manajemen usaha dan organisasi, (2) 
Pentingnya strategi usaha untuk keberlangsungan lembaga, (3) 
Transformasi pemahaman tentang UU Desa dan peluangnya 
dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa dan 
pelayanan dasar yang akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan. (4) 
Transformasi pengetahuan dan pemahaman tentang konsep, 
orientasi, dasar hukum, kelembagaan, tujuan, dan peran 
lembaga ekonomi lokal dan (5) Pentingnya BUM Desa untuk 
memperkuat pengetahuan dan keterampilan sebagai upaya 
menjaga keberlangsungan lembaga. 
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Pelatihan yang dilakukan selama 4 hari menghasilkan beberapa 
poin penting seperti, pertama, pengembangan ekonomi lokal 
menjadi alternatif pendekatan pembangunan berkelanjutan 
yang ada di level lokal baik desa maupun kelurahan. Dilihat dari 
segi kapasitas, tata kelola, dan kelembagaan baik desa maupun 
kelurahan sudah menunjukkan proses pengembangan ekonomi 
lokal yang cukup baik. Kedua, perlu adanya peningkatan 
kapasitas baik dari sisi pengelola maupun masyarakat tentang 
pentingnya pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan 
inklusif. Ketiga, peningkatan tata kelola lembaga yang dapat 
mendukung pencapaian visi perubahan dan PEL yang berbasis 
aset untuk layanan dasar.

Pelatihan ini mampu mendorong terbentuknya pengetahuan 
dan pemahaman awal masyarakat, terutama pengelola lembaga 
ekonomi lokal desa dan kelurahan terkait pengelolaan dan 
pengembangan ekonomi lokal dan kelembagaan BUM Desa.  
Sebagai contoh, hadirnya perencanaan bisnis dengan model 
kanvas sebagai panduan dalam perencanaan usaha bagi BUM 
Desa sangat menguntungkan masyarakat Desa Tani Baru. 
Sebelumnya pengelola belum pernah mendapatkan pelatihan 
perencanaan usaha melalui model bisnis kanvas. Selain menjadi 
pengalaman baru, hal ini menjadi tantangan dan peluang baru 
yang bisa diterapkan bagi pengelola. 
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Peserta pelatihan dari Desa Sepatin sedang mempresentasikan hasil 
perumusan bisnis model kanvas usaha pengelolaan listrik desa.

Pelatihan Pengelolaan Unit Usaha: Transparansi 
untuk Usaha yang Berdikari 

Tidak hanya pelatihan dalam pengembangan dan pengelolaan 
lembaga ekonomi lokal saja, salah satu fokus peningkatan 
kapasitas yang diberikan untuk pengelola BUM Desa dan 
lembaga ekonomi lokal adalah perbaikan tata kelola organisasi 
dan manajemen. Hasil monitoring dan supervisi yang telah 
dilaksanakan oleh Tim IRE dan PHM menemukan bahwa dalam 
proses pendampingn yang sudah berlangsung, pengelola BUM 
Desa dan lembaga ekonomi lokal cenderung masih menghadapi 
permasalahan yang hampir sama yakni pengelolaan dan 
pelaporan keuangan. 

Organisasi belum mampu mengelola transaksi dan pelaporan 
keuangan yang memadai sehingga belum memiliki laporan 
keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan organisasi. 
Dampak lainnya adalah munculnya ketidakpercayaan masyarakat 
pada kinerja organisasi terutama dalam pengelolaan keuangan. 
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Untuk menjawab kebutuhan tersebut maka diselenggarakan 
pelatihan unit usaha dalam pengelolaan dan pelaporan 
keuangan. 

Pelatihan dan Coaching Clinic Pengelolaan Keuangan BUM Desa dan Badan 
Pengelola

Pelatihan pengelolaan keuangan bagi pengelola BUM Desa dan 
lembaga ekonomi lokal menjadi salah satu materi penting yang 
diberikan. Tujuan dari pelatihan ini adalah (1) Meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, (2) 
Memberikan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun 
standar operasional prosedur (SOP) keuangan, (3) Memberikan 
pemahaman tentang akuntansi keuangan sederhana untuk 
BUM Desa dan Badan Pengelola, (4) Memberikan keterampilan 
dalam menjurnal dan menyusun laporan keuangan  BUM 
Desa dan Badan Pengelola, dan  (5) Memberikan pemahaman 
dan keterampilan dalam membaca laporan keuangan untuk 
pengambilan keputusan keuangan BUM Desa dan Badan 
Pengelola.
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1. Mengasah Bekal dalam Pengembangan 
Ekonomi Lokal 

Kegiatan pendampingan yang dilakukan CO IRE antara lain adalah 
asistensi teknis identifikasi aset dan potensi desa, penentuan 
jenis usaha, penyusunan rencana usaha, dan inkubasi usaha 
BUM Desa dan Badan Usaha Kelurahan (manajemen usaha dan 
pelatihan teknis operasional disesuaikan dengan usaha yang 
dikembangkan) 

Pendampingan BUM Desa Tani Mandiri: 
“Terlahir” Kembali Melalui Proses Regenerasi

Desa Tani Baru, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara

Salah satu aktivitas pendampingan yang dilakukan oleh 
Salim, Field Project Officer (FPO) untuk Desa Tani Baru adalah 
pendampingan berbasis masyarakat yang sifatnya tidak hanya 
menguatkan kelompok pengelola BUM Desa secara kelembagaan 
tapi juga memperkuat jalinan sinergi antara lembaga ekonomi 
dan pemerintahan desa. Hal ini dianggap penting mengingat 
buruknya komunikasi antara lembaga BUM Desa dengan 
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pemerintah desa. Berkat upaya tersebut, BUM Desa Desa Tani 
Baru secara perlahan mendapatkan respon dan perhatian 
dari pemerintah desa, seperti munculnya usulan-usulan untuk 
pengembangan usaha. 

Pertemuan Mediasi Pengelola BUM Desa Tani Baru Mandiri dan Pemerintah 
Desa

Selain membantu proses mediasi antara lembaga BUM Desa dan 
pemerintahan desa, salah satu contoh proses pendampingan 
yang dilakukan di Desa Tani Baru adalah adanya restrukturisasi 
pengurus BUM Desa. Hal ini dianggap penting sebagai proses 
regenerasi dan kaderisasi anggota BUM Desa yang hanya terdiri 
dari dua orang saja, ketua dan bendahara.  

Hasilnya adalah adanya struktur kepengurusan baru di BUM Desa 
Tani Baru Mandiri, dengan susunan sebagai berikut Penasehat 
H. Ilyas (Kepala Desa), Pengawas; 1. Pak Firman (ketua), 2. Pak 
Asriadi (wakil ketua), dan 3. Mega Astri Ramadanti (sekertaris), 
pengelola BUM Desa; 1. Muhammad Idris (direktur), 2. 
Sumargoto, S.Pd (sekretaris), dan 3. Andi Sinta (bendahara).  
Dengan posisi pengurus baru inilah BUM Desa Tani Baru Mandiri 
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melakukan sedikit demi sedikit perubahan dalam tata kelola 
usaha. 

Setelah terlahir kembali dengan susunan kepengurusan 
yang baru, penyusunan draft AD/ART pun dilakukan untuk 
memperkuat kelembagaan, dan agar jalannya organisasi 
menjadi semakin terarah yang dipandu oleh sistem yang 
tertuang di dalam aturan dalam bentuk AD/ART. Dalam proses 
penyusunannya pendamping desa berperan sebagai sebagai 
fasilitator forum. Selain menyusun AD/ART pengurus BUM 
Desa yang baru juga mulai menyusun SOP bagi usaha kapal 
transportasi anak sekolah. 

 

Usaha BUM Desa Tani Baru Mandiri Kapal Transportasi Anak Sekolah

Proses pendampingan di lapangan tentu tidak bebas dari 
tantangan dan hambatan. Salah satu tantangan yang dihadapi 
oleh pendamping adalah ketika mendampingi pengembangan 
usaha listrik desa yang dikelola BUM Desa Tani Baru. Usaha 
pelayanan listrik ini sendiri sebenarnya adalah usaha lama 
namun selalu merugi. Ada beberapa hal yang dianggap men-
jadi penyebah kerugian. Pertama, berkaitan dengan iuran 
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yang variatif antara pelanggan satu dengan pelanggan lain -
nya, sementara kebutuhan operasional sangat besar. Kedua, 
Manajemen pengelolaan keuangan yang masih belum dikelola 
dengan baik dalam hal pencatatannya.

Teknisi Usaha Listrik Desa BUM Desa Tani Baru Makmur sedang Mengecek 
Genset

Setelah dilakukan pendampingan dan pembenahan dalam 
hal pengelolaan keuangan dan sistem kerja, perlahan namun 
pasti BUM Desa bisa memperoleh keuntungan dari unit usaha 
listrik desa. Sayangnya di kalangan warga masyarakat desa 
yang menjadi pelanggan belum terbangun adanya kesadaran 
pentingnya menjaga keberlanjutan usaha listrik desa ini. Hal itu 
terlihat dengan masih adanya pelanggan yang masih menunggak 
iuran. Sehingga mau tidak mau tunggakkan warga tersebut 
ditutup oleh keuntungan yang sudah diperoleh BUM Desa. 
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Pendampingan Desa Sepatin:  Sinergi Karya 
Menuju Desa Berdaya

Sebelum pendampingan dilakukan, sudah ada beberapa usaha 
yang telah dikelola BUM Desa Karya Sepatin di antaranya 
adalah beberapa usaha yang terkait dengan kebutuhan dasar 
masyarakat seperti listrik desa dan pengelolaan air bersih. 
Namun pengelolaan yang belum tertata dengan baik membuat 
masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaatnya 
secara optimal. Contohnya seperti listrik yang voltasenya naik 
turun sehingga ada sebagian masyarakat yang mengalami 
kerusakan pada alat-alat elektronik yang mereka miliki seperti tv 
dan kulkas. Pada saat musim kemarau pendistribusian air bersih 
di desa harus dibatasi oleh BUM Desa karena pasokan air ke 
Desa Sepatin terhambat oleh ketersediaan kapal pengangkut air 
yang terbatas dari daerah Kutai Lama.

Penagihan biaya listrik door to door dilakukan oleh ibu-ibu yang ditugaskan 
oleh BUM Desa Karya Sepatin

Selain mendorong pendampingan pada pengelolaan usaha 
listrik dan air bersih, BUM Desa Karya Sepatin memperoleh 
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peluang kerjasama dengan PT Multi Harapan Utama (MHU), 
sebuah perusahaan batubara di Samarinda, untuk melakukan 
penghijauan area Delta Mahakam. Kerjasama init terjalin dalam 
kegiatan penghijauan kawasan Delta Mahakam sebesar 1.200 
hektar yang ditanami mangrove. Peran yang dilakukan BUM 
Desa Karya Sepatin adalah menjadi pelaksana penanaman 
mangrove.

PHM membantu BUM Desa Sepatin membangun bak penampung air dan 
jaringan pipa untuk menampung pasokan air dari Desa Kutai Lama

Dari usaha tersebut, BUM Desa Karya Sepatin telah mem-
berdayakan masyarakat desa kurang lebih sekitar 50 orang. 
Masyarakat dilibatkan mulai dari proses pembelian bibit 
mangrove, memasukkan bibit mangrove ke polibag, pembibitan 
di bedeng-bedeng, penanaman mangrove ke area yang sudah 
ditentukan, hingga pada tahap pengecekan tanaman. Kerjasama 
yang terjalin dengan perusahaan MHU tak hanya menjadi sebuah 
proses pembelajaran yang berharga bagi BUM Desa Sepatin, 
tapi juga menjadi pemantik bagi pengembangan kelembagaan 
BUM Desa yang lebih produktif dan progresif. 
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BUM Desa Karya Sepatin melibatkan masyarakat untuk melakukan 
pembibitan dan penanaman mangrove

Sinergi dan dukungan dalam pendampingan BUM Desa Karya 
Sepatin terus bermunculan. Pemerintah desa memberikan 
support penyertaan modal untuk BUM Desa di tahun 2019. 
Dana penyertaan modal ini digunakan untuk membeli satu 
unit rumah siap tinggal yang diharapkan mampu dikelola 
dengan baik sebagai rumah singgah bagi siapapun yang mau 
berkunjung ke Desa Sepatin. Unit usaha penginapan ini ternyata 
mampu memberikan pemasukan ke kas BUM Desa dan mampu 
menciptakan lahan kerja baru bagi masyarakat. 

Selain dua unit usaha tambahan yang bersal dari budidaya 
mangrove dan pengelolaan homestay, BUM Desa Karya Sepatin 
juga membuka unit penyedia jasa service provider. Unit ini 
biasanya bekerja sama dengan beberapa perusahaan di sekitar 
desa untuk menjadi lembaga penyedia jasa yang membantu 
perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah 
Desa Sepatin, seperti jasa pembuatan plang-plang nama sungai, 
pengadaan barang untuk kebutuhan pembangunan masjid, 
sosialisasi dan pelatihan pembuatan kapal bagi nelayan di 
Sepatin, dan yang terbaru ini adalah proyek jasa pembuatan 
menara penguat jaringan di Desa Sepatin.
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Unit usaha homestay dan catering BUM Desa Karya Sepatin telah 
memberikan tambahan penghasilan bagi perempuan di Desa Sepatin

Pembangunan menara penguat jaringan di Desa Sepatin 
sangat diapresiasi masyarakat, karena memang di desa ini 
sejak dulu sama sekali tidak ada jaringan telekomunikasi. 
Keberadaan menara penguat jaringan ini diharapkan mampu 
membantu masyarakat dalam berkomunikasi sehingga dapat 
mempermudah aktifitas mereka terutama dalam memenuhi 
kebutuhan dasar. Pada pertengahan bulan Desember menara 
penguat jaringan tersebut sudah bisa dioperasikan. Masyarakat 
sudah bisa berkomunikasi dengan ponselnya walaupun jaringan 
tersebut hanya bisa dioperasikan ketika malam hari, dikarenakan 
tower penguat sinyal tersebut membutuhkan aliran listrik untuk 
menyalurkan sinyal jaringan di desa.

Selama satu tahun proses pendampingan di BUM Desa Karya 
Sepatin berjalan terdapat berbagai hambatan. Hambatan 
utama adalah minimnya kapasitas sumber daya manusia untuk 
mengelola organisasi BUM Desa dan mengelola unit usaha. 
Akibatnya pengurus BUM Desa, pemerintah desa, dan lembaga-
lembaga yang ada di desa kurang memahami konsep, tujuan, 
dan pengelolaan. Selain itu, pemahaman dan kepercayaan 
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masyarakat terhadap BUM Desa masih rendah karena beberapa 
catatan buruk dari pengurus sebelumnya sementara pengurus 
yang baru belum mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik. 
Segala hambatan dan tantangan tersebut tentu menjadi dinamika 
dan sebuah keniscayaan dalam sebuah proses pendampingan 
dalam pengembangan lembaga ekonomi lokal. Terlepas dari 
adanya dinamika dan tantangan  dalam proses pendampingan, 
masyarakat merespon baik program pendampingan ini. 

Aktivitas pengurus di kantor BUM Desa Karya Sepatin

BUM Desa Karya Sepatin pasca pendampingan dinilai masyarakat 
lebih baik dan maksimal dibandingkan dengan sebelumnya, 
terutama dalam hal pemberdayaan masyarakatnya dan hasil 
usaha yang bisa kembali ke desa dan dinikmati masyarakat desa. 
Beroperasinya kembali speed boat ambulance desa adalah 
satu manfaat yang bisa dirasakan masyarakat dari keuntungan 
BUM Desa. Bahan bakar ambulance tersebut sudah ditanggung 
sepenuhnya oleh BUM Desa dan dapat diakses secara gratis oleh 
para pelanggan listrik di Desa Sepatin.

Adanya program pendampingan yang sudah berjalan kurang 
lebih satu tahun ini telah mampu membawa perubahan positif 
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untuk BUM Desa Sepatin, dan tentu saja menjadi pemantik 
nyata dalam mewujudkan kemandirian desa, masyarakat bisa 
diberdayakan dan yang terpenting adalah hasil usaha dari BUM 
Desa dapat dinikmati seluruh masyarakat desa. 

Pendampingan Kelurahan Dondang: 
Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Air 
Bersih yang Jernih 

Tantangan awal cukup berat hadir dalam proses pendampingan 
masyarakat di Kelurahan Dondang. Masyarakat Dondang 
memiliki karakter yang khas karena telah dipengaruhi dan 
dikonstruksi oleh pola relasi interaksi dengan perusahaan migas 
dan batu bara selama bertahun-tahun.

Pola interaksi dan relasi yang terbangun antara masyarakat, 
terutama yang menjadi pengelola lembaga ekonomi lokal 
bersama perusahaan selama ini seringkali hanya menjadi 
formalitas semata, misalnya pertemuan-pertemuan dengan 
perusahaan hanya sekedar menjadi syarat untuk menerima 
bantuan secara karitatif, belum ada kebermanfaatan jangka 
panjang yang dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut akhirnya 
berdampak pada proses pendampingan yang dilakukan di 
Kelurahan Dondang. Program IRE oleh sebagian masyarakat 
dianggap sebagai proyek formalitas, dan dianggap tidak 
sungguh-sungguh dalam membenahi tata kelola air bersih. 

Melihat kondisi demikian, analisis terhadap persoalan tata 
kelola air bersih di Dondang pun dibedah bersama, mulai dari 
persoalan cara pandang pengelola dan masyarakat terhadap 
pengelolaan air bersih, pengorganisiran kelembagaan, hingga 
pengembangan pengelolaan usaha air bersih itu sendiri. Ruang-
ruang diskusi banyak dibuka untuk membangun mindset tata 
kelola layanan dasar seperti air bersih. 
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Dialog bersama Tim IRE dan PHM bersama dengan pengelola air bersih 
Dondang untuk penyamaan persepsi

Langkah selanjutnya setelah upaya untuk menyamakan cara 
pandang tentang pengelolaan air bersih, pengelola air bersih 
pun mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas pada 24 - 25 
April 2019 di Samarinda. Beberapa peserta dari pengelola 
air bersih ikut dalam pelatihan yang berjudul pengelolaan 
pengembangan potensi ekonomi lokal. Pelatihan ini mampu 
menjawab persoalan lemahnya kemampuan para pengelolaa 
air bersih dalam pengembangan ekonomi lokal. Tidak hanya 
melatih kemampuan teknis belaka, tetapi memberi pencerahan 
bagaimana pengelolaan dan pengembangan ekonomi lokal 
harus dikelola secara profesinal, transparan dan bermanfaat 
bagi banyak warga.
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PHM bersama dengan pengelola air bersih Dondang sedang mengecek bak 
penampung air bersih

Dari hasil identifikasi masalah yang dilakukan secara bersama-
sama dengan para pengelola, terpetakan bahwa salah satu 
masalah yang membuat pengelolaan air bersih tidak bisa 
berjalan dengan baik adalah kuatnya intervensi yang dilakukan 
oleh tokoh lokal. Kondisi seperti itu justru menjadi peluang 
untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh di dalam 
lembaga pengelola. Salah satu jalan yang kemudian di tempuh 
adalah dengan memasukkan tokoh lokal tersebut ke dalam 
struktur pengelola air bersih, setelah dilakukan proses mediasi 
dan komunikasi yang intens selama 4 bulan. 

Tak hanya peningkatan kapasitas hingga perombakan kepeng-
urusan, perbaikan dalam lembaga juga dilakukan dengan 
merubah AD/ART organisasi, menyusun ulang SOP pengelolaan 
air bersih dan SOP keuangan. Salah sau isu strategis yang dibahas 
bersama di kelompok pengelola air bersih Kelurahan Dondang 
adalah pengelolaan air bersih yang transparan dan bertanggung 
jawab, hal ini menjadi tantangan pada pengelola lembaga 
penyedia air bersih untuk dapat menerapkan prinsip tersebut.
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Pendampingan rapat pengurus LSM Tovi Rindang Sejahtera membahas tata 
kelola air bersih bagi warga di Kelurahan Dondang

Maka fokus pendampingan dalam pengelolaan air bersih yang 
transparan dan bertanggung jawab pun menjadi poin penting 
yang digodok dalam kelompok. Agar pengelola air bersih di 
Kelurahan Dondang mendapatkan gambaran pengetahuan 
bagimana pengelolaan air bisa dilakukan dengan transparan dan 
akuntabel, IRE lalu menghadirkan seorang penggerak ekonomi 
lokal berbasis pengelolaan air bersih dari Desa Karangrejek, 
Gunung Kidul, Yogyakarta. Kehadiran Ton Martono di Keluaran 
Dondang diharapkan bisa menjadi rujukan bagaimana per-
juangan dan membangun sarana air bersih bersama warga desa. 
Dari desa yang awalnya gersang menjadi desa yang memiliki 
sarana air bersih, bahkan mampu mengalirkan air ke beberapa 
desa tetangganya.

Menurut Ton Martono, transparansi dan akuntabilitas adalah 
kunci untuk membangun kepercayaan dari para pelanggan air 
bersih. Penggunaan keuangan yang dilaporkan secara terbuka, 
dan responsivitas pengelola air bersih di Karangrejek menjadi 
kunci usaha air bersih yang dikelola BUM Desa tersebut terus 
berkembang.
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Setelah mendapatkan pencerahan mengenai pengelolaan air 
bersih yang transparan dari Ton Martono, pengelola air bersih 
Kelurahan Dondang semakin semangat untuk membenahi 
pengelolaan air bersih agar lebih transparan dan bertanggung 
jawab. Pengurus keuangan baru pun dipilih, dan mulai fokus 
membenahi pencatatan dan serta laporan keuangan.

Perbaikan sistem pencatatan dan akuntansi memudahkan pelanggan 
membayar rekening air bersih.

Hal ini merupakan langkah nyata dan komitmen bersama dari 
para pengurus pengelola air bersih di Kelurahan Dondang 
untuk dapat mewujudkan sistem pengelolaan air bersih yang 
transparan dan bermanfaat bagi masyarakat.

5. Pendampingan Kelurahan Muara Kembang: 
Pengelolaan Listrik dan Air yang Berdaulat

Pendampingan masyarakat di Kelurahan Muara Kembang 
dilakukan pada Badan Pengelola Air Bersih (BPAB) dan Badan 
Pengelola Listrik Tenaga Surya (BPLTS) yang ada di bawah 
naungan LPM Muara Kembang yang sudah menginisiasi usaha 
Solar Home System (SHS). Tahap awal pendampingan dilakukan 
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dengan melakukan identifikasi tata kelola manajemen usaha 
dan assessement kondisi lembaga ekonomi tersebut. 

Unit usaha yang sudah berjalan adalah SHS dan Badan Pengelola 
Air Bersih milik Kelurahan Muara Kembang. SHS sendiri 
merupakan salah satu jenis PLTS yang bisa diterapkan disetiap 
rumah dengan lokasi tersebar. SHS berbeda dengan PLTS 
Terpusat oleh Off Grid maupun PLTS Terpusat On Grid karena 
SHS bersifat berdiri sendiri dan hanya melayani beban listrik 
dengan kapasitas tertentu. SHS ini digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan listrik skala rumah tangga yang jauh dari jaringan 
listrik PLN.

SHS merupakan bantuan CSR PHM yang diharapkan mampu 
memberikan kemudahan atas pelayanan kebutuhan dasar 
masyarakat pada sumber listrik. Keberadaan SHS dirasakan 
sangat membantu masyarakat. Salah satu contohnya adalah 
apa yang selama ini dialami oleh masyarakat di Muara Pegah. 
Sebelumnya listrik di Muara Pegah menyala dari pukul 18.00 
sampai 24.00. Dengan adanya bantuan tersebut saat ini Muara 
Pegah bisa menikmati aliran listrik baik di malam maupun siang 
hari. 

Untuk itu biaya operasinal yang dikeluarkan sekitar 200.000 – 
500.000 rupiah per bulan, yang sebagian besar dipakai untuk 
pembelian solar. Kapasitas aliran listrik yang dihasilkan adalah 
600 kwh per SHS. Saat ini sudah ada 36 rumah dan posyandu 
yang memiliki SHS. Agar bisa menikmati aliran listrik tersebut, 
masyarakat dipungut iuran sewa dan pemakaian SHS sebesar 
100.000 rupiah per bulan.
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Kantor BPLTS Muara Pegah di Kelurahan Muara Kembang 

Pengelola SHS saat ini sudah memiliki SK dari kelurahan, 
dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab pemerintah 
kelurahan untuk mengawasi dan mendapatkan informasi 
keuangan tentang perkembangan usaha. Namun, sama seperti 
lembaga ekonomi lokal di ketiga wilayah pendampingan lainnya, 
lemahnya pengelolaan serta dan rendahnya kapasitas sumber 
daya pengelola menjadi hambatan dalam pengembangan usaha.

Maka dari itu, pendampingan yang dilakukan IRE pada badan 
usaha pengelola SHS di Kelurahan Muara Kemang berfokus 
pada pengembangan badan usaha kelurahan dan perbaikan 
dalam penyusunan laporan keuangan. Jika sebelumnya 
pencatatan keuangan dilakukan secara manual, pendampingan 
dan pelatihan peningkatan kapasitas terhadap pengelola badan 
usaha SHS pun dilakukan dengan memperkenalkan aplikasi 
pencatatan keuangan yang lebih efektif dan efisien. 

Peran pendamping dalam proses pengenalan sistem dan pola 
baru tersebut tentu sangat berdampak pada pengelola SHS. 
Awalnya mereka merasa tidak yakin dan tidak percaya diri 
menggunakan teknologi aplikasi dalam pencatatan keuangan, 
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namun setelah dibersamai untuk belajar, pengelola pun mulai 
terbiasa memperbaharui cara kerja mereka.

Selain pendampingan pada adaptasi sistem pengelola keuangan 
yang baru, pendampingan secara internal dan intensif dilakukan 
melalui berbagai inisiasi forum diskusi untuk membicarakan 
rencana-rencana strategis badan usaha SHS. Sebelumnya 
pengelola SHS tidak memiliki rencana mengenai arah 
pengelolaan lembaga, hal ini perlu dimediasi dan difasilitasi 
untuk mempertemukan keinginan dan harapan masyarakat 
serta pengelola SHS.

Salah satu kesepakatan dan rencana yang lahir dari forum itu 
ialah kesepakatan biaya perbulan masyarakat sebesar 100,000, 
rupiah untuk operasional dan perawatan/perbaikan SHS jika 
mengalami masalah dan kerusakan semisal tersambar petir. 
Atau pengisian air aki yang habis. Kesepakatan lainnya adalah 
rencana pertemuan rutin setiap setahun sekali untuk membahas 
perubahan biaya, laporan keuangan dan pengembangan usaha 
bersama-sama.

Tak hanya memfasilitasi ruang diskusi tentang rencana penge-
lolaan air bersih, pendampingan pun berlanjut pada tahap 
pembuatan draft AD/ART. Hal tersebut mendorong lahirnya 
nama badan usaha, motto, visi misi, dan jadwal pengecekan 
yang dilakukan setiap sebulan sekali.
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Musyawarah Penyusunan AD/ART BPAB dan BPLTS Kelurahan Muara 
Kembang

Selain pendampingan pada kelompok pengelola SHS, pen-
dampingan lain juga dilakukan pada kelompok BPAB Muara 
Kembang. BPAB sendiri sudah disahkan sebagai badan usaha 
sejak 2006, dan pada tahun 2016 SK kelurahan turun memastikan 
badan usaha ini menjadi milik masyarakat. Pendampingan pada 
BPAB Muara Kembang dimulai dengan pertemuan dan diskusi 
bersama para pengurus BPAB untuk membahas kondisi objektif 
tentang tata kelola lembaga dan pengembangan usaha. Salah 
satu hambatan yang terjadi dalam pengelolaan air bersih adalah 
ketidaktransparanan dalam pengelolaan usaha.
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Perbaikan jaringan pipa air bersih untuk peningkatan kualitas layanan BPAB 
Muara Kembang

Pada bulan Juli 2019, kembali dilakukan pertemuan dengan BPAB 
Muara Kembang, Pak Sappe selaku ketua BPAB yang juga seorang 
guru SD akhirnya bersedia untuk duduk bersama merencanakan 
langkah strategis pengelolaan dan pengembangan BPAB. 
Beberapa hal pun direncanakan bersama, salah satunya 
memperbaiki pipa yang rusak dan melakukan pembersihan pipa 
yang sudah lama tidak dibersihkan. Pembuatan draft AD/ART 
pun dilakukan untuk memperkuat arah gerak lembaga.  

6. Monitoring dan Supervisi: Refleksi Langkah 
Perjuangan Visi Perubahan

Kegiatan monitoring dan supervisi merupakan upaya refleksi 
yang dilakukan bersama masyarakat untuk memverifikasi 
pencapaian-pencapaian visi perubahan masing-masing desa/
kelurahan yang sudah ditetapkan di awal program. Monitoring 
juga dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan 
untuk mencapai visi perubahan. Kegiatan ini juga dilakukan 
untuk memberikan konsultasi-konsultasi yang dibutuhkan agar 
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capaian-capaian yang sudah diperoleh dapat dipertahankan dan 
dikembangkan. 

Kegiatan monitoring dan supervisi dilaksanakan dalam tiga 
tahap. Monev pertama ini dilaksanakan setelah menyelesaikan 
beberapa rangkaian kegiatan, yaitu: (1) Assessment Kebutuhan 
Peningkatan Kapasitas; (2) Lokakarya ”Visi Perubahan Desa”; 
(3) Pelatihan BUM Desa untuk Desa Sepatin dan Tani Baru; dan 
(4) Pelatihan Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Kelurahan 
Dondang dan Muara Kembang. 

Layanan coaching dan konsultasi penyusunan AD/ART Badan Pengelola 
Muara Kembang pada kegiatan monitoring dan supervisi ke-1

Monitoring program dilaksanakan untuk memastikan bahwa 
kegiatan-kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan oleh 
FPO dan CO sesuai dengan rencana, yaitu; bentuk kegiatan, 
disiplin waktu, peserta, materi kegiatan, dan pemateri kegiatan. 
Jika terjadi perubahan rencana, maka kegiatan monitoring 
akan mendokumentasikan alasan-alasan perubahan itu 
dilakukan. Selain itu, dalam kegiatan ini Tim IRE juga melakukan 
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kegiatan coaching dan membuka ruang konsultasi bagi desa 
dan kelurahan mendiskusikan dan mencari jalan keluar atas 
persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

Layanan coaching dan konsultasi penyusunan laporan keuangan pada 
kegiatan monitoring dan supervisi ke-2

Sedang monitoring dan supervisi kedua diselenggarakan pasca 
pelatihan pengelolaan dan pelaporan Keuangan. Sebagai tindak 
lanjut dari pelatihan tersebut pengurus BUM Desa dan Badan 
Pengelola akan menerapkan aplikasi akuntansi dan keuangan 
BUM Desa di organisasi masing-masing dengan didampingi oleh 
CO dan FPO. Tujuan dari kegiatan monitoring dan supervisi adalah 
memverifikasi hambatan, tantangan, dan capaian-capaian visi 
perubahan dalam pengembangan dan pelembagaan ekonomi 
lokal di masing-masing desa/kelurahan, memberikan konsultasi-
konsultasi yang dibutuhkan agar capaian-capaian yang sudah 
diperoleh dapat dipertahankan dan dikembangkan.

Selain upaya refleksi dan evaluasi berbagai hambatan dan 
tantangan dalam program, Tim IRE juga memberikan layanan 
coaching dan membuka ruang konsultasi bagi desa dan kelurahan 
mendiskusikan dan mencari jalan keluar atas persoalan-
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persoalan yang mereka hadapi. Refleksi yang dilakukan secara 
partisipatif ini menjadi dorongan bagi perbaikan dan evaluasi 
pelaksanaan program kolaboratif ini, tidak hanya menjadi 
pelajaran untuk masyarakat, tapi juga untuk para pendamping 
lapangan, IRE dan tentunya PHM.

Kegiatan monitoring dan supervisi ketiga lebih difokuskan 
kepada capaian-capaian program selama 1 tahun dan exit 
strategy bagi BUM Desa dan Badan Pengelola. Secara umum 
terdapat beberapa capaian program pendampingan di Desa 
Tani Baru, Desa Sepatin, Kelurahan Dondang, dan Kelurahan 
Muara Kembang. Penataan kelembagaan dan aturan main 
lembaga ekonomi lokal melalui proses pendampingan dan 
penguatan kapasitas telah menghasilkan beberapa capaian. 
Pertama, meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik 
kepada masyarakat di dua desa dan dua kelurahan (air bersih 
terlayani, listrik beroperasi secara regular sesuai tarif yang 
disepakati). Kedua, meningkatnya transparansi, akuntabilitas, 
dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ekonomi lokal, 
misalnya pembagian kerja sesuai AD/ART di Tani Baru dan 
Sepatin, SOP, serta kesepakatan bersama tentang tarif listrik. 

Program ini telah berhasil memunculkan inisiatif-inisiatif 
yang dilakukan BUM Desa untuk memberdayakan kelompok 
rentan dan marjinal dalam kegiatan usaha BUM Desa. Misal di 
Desa Sepatin, pengelolaan usaha homestay dan catering yang 
melibatkan perempuan kepala keluarga. Di Desa Tani Baru 
kiprah BUM Desa menyelenggarakan transportasi kapal anak 
sekolah telah memberikan akses transportasi murah bagi anak-
anak di Desa Tani Baru. Sedangkan tantangan utama dalam 
pendampingan dan penguatan kapasitas bukan hanya kapasitas 
sumberdaya manusia, namun problem elitisme dalam tata kelola 
ekonomi serta tantangan mendemokratisasi institusi ekonomi di 
desa/kelurahan. 
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7. Studi Banding: Merawat Asa Hingga 
Jogjakarta 

Dalam rangka meneguhkan orientasi dan misi BUM Desa/
Badan Pengelola di dalam menyediakan layanan dasar dan 
pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan, IRE 
merasa perlunya para pelaku ekonomi lokal dan pemerintahan 
desa mendapatkan gambaran nyata dan menarik pembelajaran 
dari praktik-praktik pengembangan serta pelembagaan ekonomi 
lokal yang sudah berlangsung baik, dalam bentuk kegiatan studi 
banding ke BUM Desa yang ada di seputaran DIY dan Jawa 
Tengah.

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah mendapatkan gambaran 
praktik-praktik baik pengembangan dan pelembagaan ekonomi 
lokal yang sudah berlangsung, meneguhkan orientasi dan 
misi dari BUM Desa dan Badan Pengelola dalam menyediakan 
layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa 
dan kelurahan, serta memperoleh pembelajaran dari praktik-
praktik baik pengembangan dan pelembagaan ekonomi lokal 
yang sudah berlangsung. Kegiatan studi banding dilaksanakan 
selama 3 hari. Dua hari di lapangan, 1 hari kegiatan kelas untuk 
merefleksikan pengetahuan yang telah diperoleh. 



145Intervensi Program: CSR Perusahaan Sebagai Amunisi 
Pembangunan Berkelanjutan

Studi banding belajar pengelolaan sampah di BUM Desa Amarta Desa 
Pandowoharjo, Sleman, Yogyakarta

Kunjungan lapangan dilakukan di BUM Desa Desa Karangrejek, 
Kab. Gunungkidul untuk melihat praktek baik pengelolaan air 
bersih dan BUM Desa Desa Bleberan, Kab. Gunungkidul untuk 
melihat praktek baik pengelolaan wisata desa (Air Terjun Sri 
Gethuk) dan juga pengelolaan air bersih, kunjungan di BUM 
Desa Amartha, Desa Pandowoharjo, Kab. Sleman untuk melihat 
praktek baik pengelolaan sampah, dan terakhir kunjungan di 
BUM Desa Tridadi Makmur, Desa Tridadi, Kab. Sleman untuk 
melihat pemberdayaan dan pelibatan masyarakat desa dalam 
usaha paket kuliner dan wisata di Puri Mataram. 
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Belajar pengelolaan air bersih di BUM Desa Karangrejek, Gunungkidul 
Yogyakarta

Setelah kunjungan lapangan peserta diajak menarik pem-
belajaran dari kunjungan lapangan serta perumusan Rencana 
Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang difasilitasi oleh peneliti IRE 
Yogyakarta. Narasumber dalam kunjungan lapangan yang 
memberikan wawasan mendalam tentang pengembangan 
ekonomi lokal adalah Bapak Ton Martono, Direktur BUM Desa 
Karangrejek, Bapak Tri Harjono, Direktur BUM Desa Bleberan, 
Bapak Agus Setyanta, Direktur BUM Desa Amarta, dan Bapak 
Agus Choliq, Direktur BUM Desa Tridadi Makmur. Dari rangkaian 
kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari tersebut para peserta 
secara antusias mengikuti rangkaian kegiatan dan aktif bertanya 
serta sharing pengalaman dan wawasan dengan narasumber 
dan peserta dari desa/kelurahan lainnya.

Pada hari terakhir dipandu oleh fasilitator dari IRE, masing-
masing desa merumuskan rencana kerja dari sisi kebijakan, 
tatakelola dan kapasitas desa/kelurahan. Berikut rencana kerja 
masing-masing desa/kelurahan:
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Menarik pembelajaran dari hasil studi banding ke BUM Desa di Yogyakarta

Rencana Kerja Desa Sepatin
•	 Kebijakan: pemahaman lebih efektif dan efisien dalam 

penyu sunan peraturan dalam BUM Desa.
•	 Tata Kelola: restrukturasi unit dan SOP
•	 Kapasitas: bimbingan teknis manajemen dalam pelaporan 

BUM Desa sebagai langkah transparansi desa. 

Rencana Kerja Desa Tani Baru
•	 Kebijakan: pembuatan perdes, pengesahan AD/ART, penyeg-

aran pengurus, musdes dan penyertaan modal
•	 Tata Kelola: proposal BUM Desa dan RPJM Desa, penataan 

struktur per unit usaha, pembuatan laporan BUM Desa ke 
pemerintah desa.

•	 Kapasitas: penambahan waktu pendampingan IRE yang 
didukung PHM serta peningkatan kapasitas SDM.
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Rencana Kerja Kelurahan Dondang
•	 Kebijakan: hibah air bersih, hibah lokasi TPA, pemekaran 

kelurahan menjadi satu kelurahan dan satu desa.
•	 Tata Kelola: akta notaris LSM, SOP unit air bersih, menyele-

saikan AD/ART.
•	 Kapasitas: pelatihan pajak, gudang pembuangan akhir, di-

dampingi lagi terkait kembali ke desa.

Rencana Kerja Kelurahan Muara Kembang
•	 Kebijakan : mengusulkan layanan dasar menjadi prioritas 

dalam musrenbang. Membuat regulasi yang mendorong 
layanan dasar. memaksimalkan semua layanan dasar.

•	 Tata Kelola : pendampingan terkait pengelolaan layanan 
dasar. evaluasi SOP layanan dasar yang ditempatkan kepa-
da pelanggan seperti data pelanggan, kondisi unit dan me-
kanisme layanan dasar.

•	 Kapasitas : pelatihan teknis layanan dasar yang handal. 
Pelaporan SPJ dan keuangan berbasis aplikasi. Teknologi 
layanan dasar terbarukan dan inovatif. Mendorong terbu-
kanya usaha bersama.

8. Menghidupkan Jejak Juang Visi Perubahan
Langkah perjuangan pendampingan yang dilakukan di empat 
wilayah pada tahun pertama kerja sama IRE dan PHM harus 
dihidupkan melalui karya-karya progressif yang inspiratif. 
Hal ini bukan saja sebagai upaya merawat memori kiprah 
bersama masyarakat lokal, tapi juga sebagai cara untuk terus 
menghidupkan semangat belajar dan energi positif dalam 
melakukan perubahan bersama masyarakat lokal. Maka 
untuk mengemas dan merekam jejak juang dalam program 
pengembangan pelembagaan ekonomi lokal di empat wilayah, 
IRE dan PHM menginisiasi pembuatan film dan buku Inspirasi 
Perubahan.
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Film Inspirasi Perubahan

Di akhir projek yang berdurasi satu tahun ini, banyak pengalaman 
dan hasil yang telah dicapai sehingga sayang rasanya kalau 
pengalaman berharga ini lewat begitu saja tanpa terdokumentasi 
dengan baik. IRE Yogyakarta sebagai lembaga think tank advokasi, 
tidak hanya sekedar melakukan penelitian tapi juga melakukan 
advokasi dan penyebarluasan/komunikasi pengetahuan kepada 
pengambil kebijakan dan masyarakat luas. Salah satu media 
advokasi dan komunikasi pengetahuan tersebut adalah film 
dokumenter yang menceritakan perubahan-perubahan di desa 
dalam pengelolaan ekonomi lokal yang berbasis potensi lokal 
yang bertujuan untuk perbaikan layanan dasar serta cerita-
cerita pembelajaran dari desa dan kelurahan yang didampingi 
selama program ini dilaksanakan. 

Tujuan Produksi Film ini adalah untuk mendokumentasikan cerita 
perubahan dari BUM Desa di masing-masing desa dan Badan 
Pengelola di kelurahan sebelum dan sesudah intervensi program 
dengan titik fokus pada aktivitas pengembangan ekonomi lokal 
untuk perbaikan pelayanan dasar dan mengkampanyekan 
praktik-praktik pengembangan ekonomi desa yang demokratis 
(partisipasi dan kontrol publik) dan inklusif (melibatkan dan 
memberi manfaat kepada kelompok rentan-marginal) melalui 
program-program CSR dalam konteks desa (BUM Desa) dan 
pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi kelurahan kepada 
pembuat kebijakan, pelaku ekonomi desa, aktivis, dan publik 
masyarakat. 

Pengambilan gambar film yang memakan waktu kurang lebih 9 
hari tersebut mendapat sambutan yang antusias dan partisipasi 
aktif dari warga desa dan kelurahan. Melalui proses editing yang 
melibatkan kedua belah pihak, akhirnya film tersebut dapat 
diselesaikan dengan baik. Film tersebut kemudian di-upload 
di web IRE dan juga di channel youtube IRE, selain disebarkan 
melalui media sosial IRE.
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Pembuatan Buku “Kebangkitan Layanan Dasar di 
Delta Mahakam: Sinergi Program CSR berbasis 
Masyarakat”

Pembuatan produk pengetahuan berupa buku merupakan 
bagian dari knowledge sharing kepada publik. Capaian-capaian 
dan pembelajaran dari program yang telah dilaksanakan oleh 
IRE dengan dukungan dari PT PHM perlu untuk dikelola menjadi 
produk pengetahuan yang terdokumentasikan dan dapat 
dibagikan kepada publik sebagai  knowledge sharing kepada 
publik.

Buku ini juga merupakan kerja kolaboratif dari kedua belah 
pihak, selain juga melibatkan partisipasi aktif rekan-rekan field 
project officer untuk turut serta ambil bagian dalam penulisan 
buku ini.
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Bab 3

Pembelajaran Tatakelola 
Program CSR 

Intervensi yang dilakukan oleh IRE selama implementasi 
program, mulai dari peningkatan kapasitas, pendampingan, 
hingga monitoring dan evaluasi selama kurun waktu satu 

tahun, sedikit banyak telah berkontribusi pada pencapaian 
dampak di 2 desa dan 2 kelurahan yang menjadi lokasi program 
ini. 

Perubahan dalam proyek ini memotret dari 3 sisi. Pertama, 
dari sisi isu yang menjadi fokus program, misalnya terkait akses 
dan kualitas layanan dasar di desa/kelurahan maupun PEL yang 
diinisiasi di tingkat lokal. Kedua, arena yang menjadi fokus 
pembahasan isu. Ketiga, aktor yang berperan dalam PEL dan 
layanan dasar, diantaranya: pemerintah desa/kelurahan sebagai 
penanggung jawab penyedia layanan publik dan PEL, institusi 
ekonomi maupun masyarakat lokal. Ketiga capaian ini pun akan 
dilihat dinamika yang mempengaruhi perubahan tersebut, 
baik yang merupakan faktor utama maupun pendukungnya. 
Faktor utama yaitu faktor yang diintervensi secara kuat dalam 
pelaksanaan program, antara lain: dukungan kebijakan, tata-
kelola kelembagaan serta kapasitas aktor. Sedangkan faktor 
pendukung merupakan faktor yang sudah ada di desa/kelurahan, 
dapat berupa sistem sosial dan budaya lokal, kondisi geografis 
dan demografis, dan yang lainnya. 
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Pastinya ada cerita  beragam yang dipanen di penghujung 
implementasi proyek ini. Ada cerita positif yang menggambarkan 
kemajuan di desa secara signifikan, namun ada pula cerita yang 
menggambarkan tantangan yang besar dalam implementasi 
program ini. Keseluruhan cerita tersebut dipotret sebagai 
pembelajaran dalam pengembangan program Corporate 
Social Responsibilty (CSR) ke depannya, baik oleh implementor 
program CSR seperti IRE sendiri maupun pemilik program yaitu 
Pertamina Hulu Mahakam (PHM) maupun program-program 
CSR dari perusahaan lain.

A. Mendorong Demokratisasi Lembaga 
Ekonomi Lokal 

Salah satu pilar utama dalam PEL adalah pelembagaan 
demokrasi, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan 
hingga implementasi. Semangat demokrasi ini juga yang harus 
mewarnai tata kelola lembaga ekonomi yang menjalankan 
fungsi layanan dasar, seperti yang terjadi di lokasi program. 
Ada banyak cerita menarik yang bisa dipotret di awal program 
sebagaimana terdokumentasikan dalam kegiatan assessment, 
dimana lembaga ekonomi yang ada masih berkinerja belum 
memuaskan dan jauh dari harapan pemerintah desa maupun 
masyarakat sebagai penerima manfaat. Tantangannya beragam 
sebagaimana diceritakan sebelumnya, mulai dari keterbatasan 
pengetahuan, infrastruktur yang tidak mendukung hingga 
kelembagaan yang belum siap. 

BUM Desa Tani Baru Mandiri misalnya, di awal program tercatat 
tidak memiliki struktur kepengurusan yang memadai untuk 
dapat menjalankan program kerjanya, sehingga semua beban 
kerja terpusat hanya pada seorang direktur BUM Desa, yaitu 
Muhammad Idris. Selain itu, tidak ada perencanaan bisnis yang 
baik serta tidak ada mekanisme pertanggungjawaban yang 
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menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan, yang berdampak 
pada minimnya kepercayaan masyarakat terhadap BUM Desa. 
Begitu juga dengan lembaga Tovi Rindang Sejahtera. Lemahnya 
pengawasan, minimnya transparansi dan akuntabilitas 
berdampak pada dominasi elite yang berpengaruh pada kinerja 
lembaga dan rendahnya kepercayaan masyarakat. Hal serupa 
juga terjadi di lokasi program yang lain, dengan karakteristik yang 
hampir sama, dimana lembaga ekonomi masih menjalankan 
tata kelola yang bersifat manual dan konservatif.

Inilah yang menjadi tantangan besar dalam implementasi 
program ini, yaitu upaya mendorong bekerjanya demokrasi di 
lembaga ekonomi guna peningkatan kualitas layanan dasar 
di desa dan kelurahan. Program ini dihadapkan bukan hanya 
pada potensi elite capture yang kuat, melainkan juga pada 
mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga 
ekonomi. 

Mendorong demokratisasi lembaga ekonomi lokal secara 
sederhana dioperasionalkan dalam tiga bentuk. Pertama, 
memperkuat partisipasi warga untuk terlibat menjadi bagian 
dalam aktifitas kelembagaan, baik sebagai pengelola maupun 
turut aktif mengawasi kinerja lembaga ekonomi yang ada di 
desa/kelurahan. Kedua, mendorong transparansi tata kelola 
lembaga ekonomi yang ada. Sebagai lembaga milik publik, 
sudah selayaknya membuka akses informasi bagi masyarakat 
untuk turut mengetahui tata kelola lembaga, sehingga 
terbangun kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga 
Ketiga, mewujudkan akuntabilitas sumber daya baik secara 
vertikal maupun horisontal. Secara vertikal berupa akuntabilitas 
yang bersifat struktural, baik kepada pemerintah desa dan BPD 
maupun pemilik saham lainnya. Secara horisontal atau biasa 
dikenal dengan akuntabilitas sosial dilakukan kepada masyarakat 
lokal.
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Intervensi yang dilakukan oleh program ini prinsipnya adalah 
memperkuat lembaga ekonomi yang ada melalui kegiatan 
peningkatan kapasitas sebagaimana telah diceritakan pada 
bab sebelumnya. Pengetahuan yang diperoleh pada akhirnya 
membentuk kesadaran dan teraktualisasi melalui aksi-aksi 
reorganisasi lembaga ekonomi lokal, sebagaimana yang terjadi 
di dua desa dan dua kelurahan yang menjadi lokasi program ini. 
Reorganisasi meliputi penataan ulang struktur kelembagaan, 
pembuatan aturan main organisasi, penyusunan perencanaan 
bisnis hingga peningkatan kapasitas pengurus. 

Selain itu, penerapan prinsip demokrasi dalam penataan lembaga 
ekonomi, juga diikuti dengan upaya mendorong tatakelola 
kelembagaan yang inklusif, mulai dari melibatkan kelompok 
rentan dan marginal sebagai pengelola maupun memikirkan 
kepentingan akses kelompok rentan dan marginal terhadap 
pelayanan dasar yang tercermin dari kebijakan organisasi.  

Berdasarkan pengalaman riset dan pendampingan IRE dalam 
program PEL yang demokratis yang dilakukan di 5 desa di Jawa, 
mencatat bahwa kinerja demokrasi dalam PEL setidaknya 
tercermin dalam 4 aspek, yaitu: pembentukan keputusan publik, 
perluasan ruang publik, inklusifitas aspirasi serta aglomerasi 
modal (IRE, 2019). 
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Bagan 3.1 Kinerja Demokrasi dalam PEL

Oleh karena itu, institusi ekonomi di 4 area ini pun memiliki 
peran strategis untuk turut memastikan kinerja demokrasi 
tersebut. Hasilnya, ada banyak perubahan yang terbilang 
signifikan dari kinerja lembaga ekonomi yang ada. Meski tidak 
semua menunjukkan hasil yang optimal, namun ada banyak 
pembelajaran yang dapat “dipanen” dari proses yang terbilang 
singkat dalam implementasi program pendampingan selama 10 
bulan. 

Pendampingan dalam mendorong transparansi dan akun-
tabilitas keuangan dihadapkan pada tantangan kapasitas 
pengelola, akan tetapi secara perlahan membaiknya tata kelola 
lembaga ekonomi berpengaruh pada tingkat kepercayaan 
publik. Hal ini tampak kuat terjadi di 4 lembaga ekonomi, 
yaitu: BUM Desa “Tani Baru Mandiri” di Desa Tani Baru, BUM 
Desa “Karya Sepatin” di Desa Sepatin dan BPAB dan BPLTS di 
Kelurahan Muara Kembang. Salah satu intervensi yang paling 
kuat dilakukan adalah pelatihan dan pendampingan dalam 
sistem keuangan lembaga ekonomi berbasis aplikasi keuangan 
sederhana. Sebagai pengetahuan baru dan dengan tingkat 
pendidikan menengah, awalnya sistem keuangan ini terasa berat, 
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namun secara perlahan melalui intensitas pendampingan, ada 
perubahan yang signifikan dalam tata kelola keuangan lembaga. 
Membaiknya sistem keuangan tersebut, mulai dari pencatatan 
hingga pelaporan, berpengaruh positif terhadap kepercayaan 
masyarakat akan kinerja lembaga ekonomi di tingkat lokal. 

Meski umumnya dinamika di lembaga ekonomi sudah 
berlangsung secara demokratis, namun masih ada potensi 
elite capture. Lembaga Tovi Rindang Sejahtera di Kelurahan 
Dondang memang memiliki tantangan yang terbilang paling 
berat di antara lainnya, mengingat kuatnya pengaruh elite 
lokal dalam menentukan dinamika kelembagaan. Elite capture 
dan patronase  memang menjadi tantangan penting dalam 
membangun demokrasi (Klinken, 2009; Winters, 2011; Mietzner, 
2012) tidak terkecuali di tingkat desa atau kelurahan, terlebih 
bila dikaitkan dengan sumber daya ekonomi. 

Sekelompok elite lokal yang memiliki sumber daya dan kekuasaan 
tidak jarang mendominasi dalam proses pengambilan keputusan 
termasuk mengintervensi proses di lembaga ekonomi. Dalam 
konteks desa di Indonesia, patronase elite, oligarki kekuasaan, 
dinasti politik adalah cerita lama yang masih akan  dijumpai di 
desa, karena pengaruh ekonomi politik, kultur maupun agama 
yang kuat, dimana terjadi pembajakan oleh elite desa dalam 
proses pembentukan keputusan publik, bahkan di ruang-ruang 
demokrasi sekalipun (IRE, 2017). Meskipun potensi tersebut 
masih mungkin terjadi di tingkat lokal, namun dengan sistem 
dan tata kelola yang baik diharapkan mampu meminimalisir 
terjadinya dominasi elite. 

Terbukanya ruang partisipasi dalam perumusan kebijakan 
berpengaruh pada kesadaran dan tanggung jawab masyarakat 
untuk mendorong keberlanjutan lembaga ekonomi. Lembaga 
ekonomi yang dibentuk pemerintah desa dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat pada 
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dasarnya merupakan lembaga milik publik. Oleh karena itu, 
program pendampingan yang dilakukan pun salah satunya 
mendorong lembaga ekonomi yang ada di desa atau kelurahan 
untuk melibatkan masyarakat dalam proses perumusan 
kebijakan dengan membuka ruang partisipasi masyarakat 
dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Badan 
Pengelola Listrik Tenaga Surya (BPLTS) dan Badan Pengelola Air 
Bersih (BPAB) di Kelurahan Muara Kembang misalnya, sudah 
mengajak masyarakat selaku konsumen penerima layanan 
untuk berpartisipasi dalam menentukan aturan main bersama, 
mulai dari perhitungan tarif, tata kelola maupun mekanisme 
pertanggungjawaban.

Badan Pengelola Listrik Tenaga Surya Muara Pegah bermusyawarah untuk 
menentukan aturan main bersama
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B. Transformasi Lembaga Ekonomi: 
Peningkatan Kualitas Layanan Dasar 
hingga Peningkatan Pendapatan

Cerita pada bab I menggambarkan tentang situasi yang 
tidak mudah bagi masyarakat di empat lokasi ini untuk dapat 
menikmati layanan dasar, terlebih layanan yang berkualitas guna 
menjamin kebutuhanan hidup mereka. Paling terasa adalah 
kebutuhan akan air bersih, listrik dan transportasi, mengingat 
kondisi geografis yang berada di wilayah pesisir atau bahkan 
tanpa daratan. Ironi yang faktanya masih banyak dijumpai saat 
ini adalah kemiskinan di wilayah kaya akan sumber daya alam, 
diantaranya: perkebunan sawit, tambang dan migas, seperti 
yang terjadi di lokasi program ini. Hal ini senada dengan hasil 
temuan riset IRE sebelumnya tentang program penanggulangan 
kemiskinan yang digagas oleh pemerintah daerah dan 
perusahaan di daerah tambang dan migas yang cenderung 
tidak banyak berpengaruh pada pengentasan kemiskinan 
(IRE, 2012).  Cerita yang paling nyata ada di Kelurahan Muara 
Kembang, dimana tercatat ada 11 perusahaan tambang dan 
kelapa sawit yang beroperasi aktif, namun problem kemiskinan 
dan ketersediaan layanan dasar masih menjadi warna dominan 
di kelurahan tersebut. 

Perusahaan bukan tanpa aksi, tidak sedikit program CSR 
yang sudah dikucurkan ke wilayah ini, namun tidak banyak 
perubahan yang terjadi. Masih dijumpai banyak masyarakat 
miskin serta minimnya layanan dasar yang dinikmati oleh 
masyarakat. Persoalannya beragam, mulai dari perspektif 
hingga kapasitas, misalnya masih banyak ditemukan perusahaan 
yang menjalankan program CSR namun tidak disertai dengan 
konsep pemberdayaan masyarakat, sehingga program-program 
bantuan dan pelatihan yang diberikan masih bersifat makro 
tanpa melihat kedalaman persoalan di tingkat lokal. Di sisi 
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yang lain, kultur pragmatis masyarakat juga berkontribusi 
pada gagalnya program-program CSR yang hadir di desa atau 
kelurahan, sehingga banyak program yang terbilang gagal atau 
tidak mencapai outcome yang maksimal. 

Oleh karena itu, IRE selaku implementor program CSR PHM 
masuk di 4 lokasi ini dengan terlebih dahulu mempersiapkan 
desain program yang komprehensif serta menyusun roadmap 
pemberdayaan ekonomi berdasarkan hasil pemetaan sosial 
yang sebelumnya sudah dilakukan oleh PHM. Sesuai dengan 
kapasitas yang dimiliki oleh IRE, maka pintu masuk yang paling 
relevan adalah penguatan lembaga ekonomi sebagaimana 
diceritakan sebelumnya. 

Diawal pendampingan, IRE masih menemukan banyak persoalan 
terkait dengan layanan dasar, baik terkait ketersediaan, akses 
maupun kualitas layanan itu sendiri. Salah satu cerita yang 
muncul dari Desa Sepatin adalah keluhan masyarakat tentang 
voltase listrik yang tidak stabil berakibat kerusakan pada alat 
elektronik. Belum lagi cerita tentang terbatasnya air bersih yang 
terdistribusikan ke rumah tangga. 

Hal serupa juga terjadi di Desa Tani Baru yang mengalami 
kesulitan transportasi menuju pusat kota kecamatan. Hanya 
terdapat dua opsi yaitu menggunakan transportasi umum seperti 
speed boat mesin 40 PK dengan biaya 800.000 rupiah hingga 
1.000.000 rupiah dengan sistem carter, atau menggunakan kapal 
(dompeng) milik nelayan lokal dengan biaya lebih terjangkau 
akan tetapi jadwalnya menyesuaikan atau harus membuat 
janji terlebih dahulu. Persoalan ini juga yang melatarbelakangi 
masyarakat enggan untuk berdomisili di Desa Tani Baru, dan 
lebih memilih tinggal di luar desa karena sulitnya mendapatkan 
akses layanan dasar, baik listrik, air bersih, pendidikan, dan 
kesehatan. 
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Persoalan layanan dasar untuk Kutai Kartanegara faktanya tidak 
hanya menjadi masalah desa saja, melainkan juga 2 kelurahan 
di lokasi proyek ini. Di Kelurahan Muara Kembang, layanan air 
bersih dan listrik pun menjadi persoalan serius yang dihadapi 
oleh masyarakat sebelum adanya bantuan SHS melalui Program 
CSR PHM. Tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan, untuk 
mendapat aliran listrik seadanya saja dari pukul 18.00 – 00.00, 
rumah tangga harus mengeluarkan biaya 200.000 – 500.000 
rupiah per bulan. Begitu juga dengan persoalan air bersih, 
dimana masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan 
air bersih dan itu pun dengan biaya yang mahal. Sedangkan 
cerita dari Kelurahan Dondang tidak jauh berbeda yaitu seputar 
sulitnya mendapatkan air bersih untuk kebutuhan konsumsi 
masyarakat. 

Program CSR yang dilakukan oleh PHM di 4 lokasi ini, selain 
melakukan penataan kelembagaan ekonomi program ini juga 
terus mengupayakan tersedianya layanan dasar bagi masyarakat 
serta peningkatan kualitas layanan dasar, yang secara lebih jelas 
tergambar pada tabel berikut:
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Tabel 3.1
Peran Lembaga Ekonomi dalam Perbaikan Layanan 

Dasar Pasca Pendampingan

Desa atau 
Kelurahan

Lembaga 
Ekonomi

Inisiatif Perbaikan Layanan Dasar

Muara Kembang Badan 
Penge lola 
Listrik Tenaga 
Surya (BPLTS)

- Memperbanyak penerima manfaat 
SHS, menjadi 36 rumah tangga dan 
Posyandu.

- Masyarakat dapat menghemat biaya 
genset setelah menjadi SHS dari Rp 
500.000/bulan menjadi Rp 100.000/
bulan sudah termasuk biaya pemeli-
haraan dan penggantian suku cadang 
yang rusak. 

- Mengelola SHS dengan model bisnis 
leasing guna menjamin keberlanjutan 
pengelolaan SHS

- Membangun kesepakatan tentang 
tata kelola dan tarif secara partisipatif

Badan 
Pengelola Air 
Bersih (BPAB)

- Memperbaiki dan membersihkan pipa 
air secara gotong royong

- Membangun kesepakatan tentang 
tata kelola dan tarif secara partisipatif

- Membuat perencanaan pengemba-
ngan jaringan

- Membangun sistem penagihan yang 
transparan

- Mempertanggungjawabkan pengelo-
laan keuangan kepada kelurahan dan 
masyarakat 

Dondang LSM Tovi 
Rindang 
Sejahtera

- Melakukan restrukturisasi kelem-
bagaan dalam rangka menciptakan 
kepengurusan yang berintegritas;

- Menyusun AD/ART dan Standart 
Ope rasional Procedure (SOP) tentang 
pengeloaan air bersih;

- Memperbaiki sistem penagihan air 
bersih
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Desa atau 
Kelurahan

Lembaga 
Ekonomi

Inisiatif Perbaikan Layanan Dasar

Sepatin BUM Desa 
“Karya Sepa-
tin”

- Menambah unit-unit bisnis baru 
dalam rangka pengembangan usaha 
BUM Desa, diantaranya membeli 1 
unit rumah siap tinggal yang dike-
lola sebagai rumah singgah. Saat ini 
rumah singgah tersebut sudah dikon-
trak 25 orang karyawan perusahaan 
yang berlokasi di Desa Sepatin. 

- Melibatkan kelompok rentan dan 
marginal dalam tata kelola usaha, 
antara lain: 
o Jasa penyedia catering untuk 

karyawan perusahaan dan peng-
huni rumah singgah

o Jasa laundry
o Distributor air bagi karyawan 

yang menempati rumah singgah

- Melakukan kerjasama antara BUM 
Desa dengan MHU di bidang penghi-
jauan area Delta Mahakam. Program 
ini melibatkan lebih dari 50 orang se-
bagai penerima manfaat.  Mulai dari 
proses pembelian bibit mangrove, 
memasukan bibit ke polybag, pembi-
bitan di bedeng-bedeng pembibitan, 
penanaman mangrove hingga tahap 
pengecekan tanaman. 

- Menyediakan ambulance gratis bagi 
pelanggan listrik

- Lembaga ekonomi membuat kebija-
kan penarikan tarif listrik yang meli-
batkan ibu-ibu rumah tangga yang 
tidak bekerja dan dari keluarga miskin 
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Desa atau 
Kelurahan

Lembaga 
Ekonomi

Inisiatif Perbaikan Layanan Dasar

Tani Baru BUM Desa 
Tani Baru 
Mandiri

- Melakukan pembenahan mekanisme 
kerja usaha listrik desa; mendorong 
keuntungan sedikit demi sedikit dari 
usaha ini.  Terbukti dalam 2 (dua) 
bulan terakhir BUM Desa mendapat-
kan keuntungan dari listrik desa lebih 
dari 3.000.000, rupiah;

- Melakukan penataan pengelolaan 
pasar desa Muara Ilo dan Tanjung 
Pimping secara lebih akuntabel. 
Pengelolaan kedua pasar ini berupa 
penarikkan iuran retribusi sebesar 
20.000 rupiah/malam bagi setiap 
peda gang pasar akan beraktivitas se-
tiap hari selasa;

- Melakukan penataan pengelolaan 
listrik desa, dari sistem pelaporan 
serta membuat proyeksi keuntungan 
dan terbukti mampu meningkatkan 
pendapatan; 

- Hadirnya kapal angkutan anak seko-
lah dalam rangka pemenuhan akses 
masya rakat terhadap layanan dasar; 

Tugas IRE sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, memang tidak 
masuk pada wilayah penyediaan layanan dasar, akan tetapi IRE 
melakukan penataan kelembagaan ekonomi guna memastikan 
lembaga ini mampu bekerja sesuai dengan perannya dalam 
penyediaan layanan dasar yang berkualitas, dengan cara 
memastikan akses kelompok masyarakat yang berhak 
mendapatkan layanan, serta memastikan penerima manfaat 
puas terhadap kualitas layanan yang diberikan.
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Membaiknya literasi berpengaruh pada produktifitas dan 
manajemen lembaga ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan 
layanan dasar. Meski memiliki komitmen yang kuat untuk 
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan 
kualitas pelayanan publik, seringkali benturan pengetahuan 
menjadi hambatan bagi desa dan kelurahan untuk berinovasi. 
Hal ini tampak jelas hampir di semua lokasi pendampingan 
program ini. Melalui berbagai skema peningkatan kapasitas dan 
pendampingan, terbukti ada banyak gerakan yang dilakukan 
di tingkat lokal dalam rangka PEL dan peningkatan kualitas 
layanan dasar. Rencana bisnis yang tepat, setidaknya mampu 
membawa perubahan signifikan hampir di seluruh lokasi. Mulai 
dari membangun kelembagaan dengan pondasi demokrasi 
yang kuat, mengoptimalkan pengelolaan aset lokal hingga 
mendorong tata kelola yang inklusif. Sentuhan pengetahuan dan 
pendampingan (baca: pemberdayaan) terbukti berpengaruh 
terhadap kesadaran dan aksi di tingkat lokal.

Pengelolaan pembayaran listrik Desa di BUM Desa Karya Sepatin, Desa 
Sepatin makin transparan dan profesional



170 Kebangkitan Layanan Dasar di Delta Mahakam: 
Sinergi Program CSR Berbasis Masyarakat

Meski inovasi pelayanan dasar masih banyak berkutat pada 
penguatan kelembagaan, namun ada pula yang menginisiasi 
lahirnya unit-unit usaha baru yang dikelola secara inklusif 
dan berkontribusi pada peningkatan pendapatan, termasuk 
kelompok marginal. Inisiatif ini tampak kuat terjadi di Desa 
Sepatin, dimana bermunculan beberapa unit bisnis baru 
sebagai upaya pengembangan usaha BUM Desa serta pelibatan 
kelompok rentan dan marginal dalam proses bisnis. Inovasi 
dalam pemanfaatan aset dan tata kelola yang inklusif terbukti 
berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan bukan hanya 
BUM Desa melainkan juga kelompok rentan dan marginal. Begitu 
pula inisiatif yang terjadi di Desa Tani Baru melalui keberadaan 
kapal angkutan anak sekolah yang banyak berkontribusi pada 
akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Sedangkan di 
lokasi pendampingan lainnya, inovasi masih berfokus pada tata 
kelola kelembagaan yang lebih demokratis dan inklusif sebagai 
fondasi PEL. 

Anak-anak bisa tidak terlambat ke sekolah berkat Kapal angkutan anak 
sekolah yang dikelola BUM Desa Tani Baru Mandiri
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C. Pola Kemitraan Pemerintah Lokal, 
Lembaga Demokrasi, Lembaga Ekonomi, 
dan Masyarakat

Kemitraan merupakan pilar yang juga tidak kalah penting dalam 
menopang kerangka kerja PEL, dimana harus ada sinergi yang 
terjalin antar lembaga, khususnya terkait dengan program yang 
mendukung upaya PEL di desa/kelurahan. Dan untuk konteks 
4 lokasi program ini, institusi yang dapat saling mengisi antara 
lain: pemerintah desa, lembaga ekonomi serta pihak swasta/
perusahaan yang beroperasi di tiap lokasi. 

Berdasarkan hasil catatan pendampingan diperoleh cukup 
banyak cerita tentang kontribusi pemerintah desa, perusahaan, 
lembaga ekonomi maupun masyarakat sendiri dalam upaya 
pemenuhan kebutuhan layanan dasar sesuai dengan kapasitas 
yang dimiliki masing-masing. 

Cerita dari 4 lokasi program ini sebenarnya sudah banyak 
menggambarkan kontribusi besar dari perusahaan yang ber-
operasi di wilayah tersebut, untuk hadir dalam upaya meningkat-
kan kualitas pembangunan di tingkat lokal, khususnya dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan layanan dasar. Setidaknya tabel 
berikut mencatat beberapa peran perusahaan untuk mendukung 
upaya tersebut.
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Tabel 3.2
Peran Perusahaan dalam Penyediaan Layanan Dasar

Desa/Kelurahan Peran Perusahaan
Muara Kembang Bantuan SHS 49 unit (2018: 33 unit dan 

2019: 16 unit)
Polindes

Dondang 2 bak penampungan air
4 mesin penghisap air

Sepatin Tower penguat sinyal
Bak penampung dan jaringan pipa air 
bersih

Tani Baru 17 unit fasilitas umum (2017)
67 unit SHS (2018-2019)

Pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya di lokasi program 
mencatat tidak sedikit kontribusi perusahaan yang masuk 
ke desa/kelurahan, namun karena tidak terkonsolidasi dan 
tidak bersinergi dengan desa/kelurahan, tidak sedikit juga 
dari program tersebut yang terhenti karena lemahnya aspek 
pelembagaan dan keberlanjutan.

Belajar dari pengalaman membangun kemitraan di tingkat desa 
dalam program PEL yang pernah dikembangkan oleh IRE, secara 
sederhana model kemitraan dapat diklasifikasikan menjadi 3 
(IRE, 2019), yaitu: 

1. Sub-ordinasi menggambarkan relasi yang tidak setara di-
mana terdapat pihak yang mendominasi dan menciptakan 
relasi patron klien, sedangkan pihak lain sebatas menjadi 
implementor;

2. Deliberation dicirikan adanya relasi yang harmonis antar 
pihak dan bertemu dalam arena baik formal maupun infor-
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mal, namun baru sebatas terlibat atau berpartisipasi dalam 
proses perumusan kebijakan;

3. Engagement, mengibaratkan terjadi persenyawaan dalam 
relasi yang egaliter, saling melengkapi sesuai dengan kapa-
sitas dan perannya masing-masing. Lembaga ekonomi dan 
masyarakat desa atau kelurahan pun menjadi bagian strate-
gis yang harus selalu dilibatkan dalam sinergi program ber-
sama. 

Mengingat pentingnya peran para pihak dalam PEL, idealnya 
kemitraan yang terbangun dalam Program CSR harus berorientasi 
pada penguatan kemitraan dengan model yang ketiga, sehingga 
roadmap menuju kemitraan itu pun harus terumuskan secara 
jelas. Desain program ini pun diawali dengan mengidentifikasi 
kebutuhan dan potensi lokal, merumuskan peran para pihak 
berdasarkan sumber daya yang dimiliki, serta program bersama 
yang dapat dikerjasamakan dalam rangka menjawab tantangan 
akses dan kualitas layanan dasar. 

Pada aspek kerjasama antar pihak, pendampingan pada pro-
gram ini telah memanen beberapa perubahan penting yang 
menggambarkan dinamika positif dan tantangan dalam 
membangun sinergi program dan kelembagaan. 

Integrasi program CSR dalam perencanaan dan penganggaran 
terbukti mampu membangun sinergi dalam upaya pemenuhan 
layanan dasar dan penanggulangan kemiskinan, meski 
upaya ini tidak maksimal pada tingkat kelurahan mengingat 
kewenangan yang lebih terbatas. Kehadiran program CSR 
ke desa dan kelurahan sudah seharunya menghormati 
kedaulatan lokal sebagai lokasi implementasi program. UU 
Desa membuka peluang sinergi ini terbangun melalui kegiatan 
perencanaan yang diawali dengan kegiatan musyawarah desa 
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dan terdokumentasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJM Desa). 

PHM menunjukkan pembelajaran penting terkait pelembagaan 
program CSR yang menjadi bagian penting dalam perencanaan 
dan penganggaran di tingkat lokal, sehingga program yang 
diusung bersinergi dengan kebutuhan dan tantangan yang 
ada di tiap desa atau kelurahan. Hal ini sangat penting untuk 
meminimalisir overlapping program yang kerap terjadi antara 
desa/kelurahan dengan skema program yang datang dari 
luar, sehingga bukan hanya tidak maksimal dalam pencapaian 
tujuan bahkan berpotensi menimbulkan konflik yang dapat 
menghambat proses pembangunan di tingkat lokal. 

Meskipun masih terdapat arogansi lokal, akan tetapi secara 
umum telah terbangun relasi yang setara antara pihak, tidak 
saling mendominasi, melainkan saling melengkapi untuk 
mencapai tujuan pembangunan desa/kelurahan. Tidak dapat 
dipungkiri meski program CSR hadir untuk memberikan bantuan  
dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar, 
faktanya masih terdapat aktor di tingkat lokal yang resisten 
baik karena distrust maupun karena terganggunya kepentingan 
ekonomi mereka. Namun secara umum, kehadiran PHM di empat 
lokasi ini dapat diterima secara positif, dan kehadiran program 
pendampingan yang dilakukan oleh IRE mampu menjembatani 
komunikasi dalam rangka menuju relasi engagement. Catatan 
pendampingan dalam program ini tampak bahwa ada agenda 
rutin koordinasi yang dilakukan terutama antara institusi 
ekonomi dengan pemerintah desa. Koordinasi ini memiliki 
peran penting dalam membicarakan persoalan maupun peluang 
pengembangan usaha, selain memantau kinerja lembaga 
ekonomi sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan yang 
ada di desa. Terlebih lembaga ini dipercaya sebagai pemegang 
otoritas pelaksana layanan dasar bagi masyarakat.
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D. Keberlanjutan Lembaga Ekonomi
Pelembagaan selain penting dilakukan di tingkat pemerintah 
desa dan kelurahan melalui perencanaan pembangunan desa/
kelurahan, juga penting untuk dilakukan di tingkat lembaga 
ekonomi yang ada guna menjamin keberlanjutan kinerja 
institusi. 

Banyak perusahaan yang beroperasi di wilayah yang terisolir 
dan tertinggal, termasuk di Kabupaten Kutai Kartanegara 
mengeluhkan soal kapasitas lokal dalam mengimplementasikan 
program CSR, baik responsifitas pemerintah lokal maupun 
kapasitas masyarakat. Di sisi lain, perusahaan juga dinilai 
tidak koordinatif dan cenderung sentralistik dalam mengelola 
program. Persepsi ini lah yang seringkali muncul dan berdampak 
pada lambannya capaian program oleh masing-masing pihak. 

Program CSR yang dikelola oleh lembaga ekonomi lokal ini 
memberikan pembelajaran akan pentingnya lembaga yang 
berintegritas dan berkelanjutan. Pertama, dari aspek kebijakan. 
Lembaga ekonomi baik BUM Desa, Badan Pengelola, maupun 
LSM berbenah untuk melahirkan kebijakan yang responsif 
terhadap kebutuhan layanan dasar yang berkualitas bagi seluruh 
masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, dirancang juga 
kebijakan yang afirmatif terhadap kepentingan kelompok rentan 
dan marginal di desa. Kedua, dari aspek kelembagaan. Dilakukan 
restrukturisasi organisasi dalam rangka menemukan aktor-
aktor yang memiliki integritas dan komitmen mengembangkan 
lembaga. Tata kelola keuangan juga dibenahi sehingga lebih 
akuntabel serta mendorong keanggotaan yang lebih inklusif.  

Penataan kelembagaan meski berlangsung melalui proses 
yang cukup panjang, namun terbukti menghasilkan tata 
kelola dan struktur yang lebih baik, sehingga menambah 
kepercayaan publik. LSM Tovi Rindang Sejahtera merupakan 
salah satu lembaga ekonomi yang sibuk melakukan penataan 
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internal organisasi sebagai salah satu upaya perbaikan layanan 
dasar. Mulai dari melakukan restrukturisasi, menyusun 
aturan lembaga seperti: AD/ART dan SOP hingga membuat 
kebijakan sistem penagihan air bersih. Dalam proses penataan 
kelembagaan, tantangan pastinya ada, terutama dari aktor-aktor 
yang sudah merasa mapan dengan kondisi sebelumnya dan 
enggan menerima perubahan. Namun umumnya masyarakat 
menyambut baik reformasi kelembagaan ekonomi yang sedang 
berlangsung dan menaruh harapan besar akan peningkatan 
kualitas pelayanan dari lembaga ekonomi yang ada. 

Desain keberlanjutan lembaga kuat pada aspek sosial dan 
ekonomi, namun masih lemah dari perspektif ekologi. Bila 
merujuk teori ekonomi berkelanjutan (Cato, 2009) idealnya aspek 
ekologi menjadi perhatian penting dalam PEL, aspek ekonomi 
dan sosial harus menyesuaikan dengan kapasitas lingkungan 
yang ada. Hal yang sama harusnya berlaku juga dalam bisnis 
yang sedang diinisiasi oleh lembaga ekonomi di lokasi program 
ini. Pengelolaan bisnis yang inklusif harus pula diimbangi 
dengan analisa terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan, 
sejauh mana bisnis yang diinisiasi telah berkontribusi terhadap 
kelestarian lingkungan. Analisa ini yang memang belum secara 
kuat muncul dalam rencana bisnis yang diinisiasi di masing-
masing lembaga. Meski bila melihat aktifitas ekonomi yang 
dilakukan, mulai dari pemanfaatan energi matahari untuk 
menjamin ketersediaan layanan listrik, sesungguhnya sudah 
menunjukkan adanya pemanfaatan energi yang terbarukan 
dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. 

E. Kerangka Kerja PEL dalam Pengelolaan 
Program CSR

Banyak kritik yang dilontarkan terhadap program-program 
yang diusung oleh pemerintah maupun perusahaan (CSR) yang 
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dalam praktiknya dinilai tidak berpengaruh signifikan terhadap 
perubahan di tingkat lokal, termasuk yang banyak terjadi di 
daerah tambang dan migas di Kabupaten Kutai Kartanegara. 
Meski label daerah kaya tersemat, faktanya angka kemiskinan 
masih terbilang tinggi dan masih banyak daerah yang terisolir 
dengan minimnya pemenuhan layanan dasar. Penyebabnya 
antara lain: pertama, kegagalan dalam membangun sinergi 
program dan kelembagaan antar pihak. Masing-masing 
pihak sibuk dengan agenda masing-masing bahkan tidak 
jarang melakukan rutinitas dari tahun ke tahun (bussiness as 
ussual) tanpa evaluasi yang berarti. Kedua, kegagalan dalam 
mengidentifikasi kehendak lokal atau penerima manfaat, 
sehingga program lebih bersifat sentralistik dan otoritatif 
pemberi/pelaksana program. Ketiga, pilihan metode atau 
pendekatan program yang tidak tepat sehingga tidak banyak 
berpengaruh pada target capaian. Keempat, kapasitas lokal 
yang masih lemah dalam menerjemahkan kehendak program. 

Program CSR terus mengalami transformasi dengan berbagai 
modifikasi pendekatan dan isu yang beradaptasi dengan 
kondisi lokal. Bila awalnya banyak program CSR bersifat 
pragmatis, sekedar sebagai “jaring pengaman” produksi dan 
pemasaran, mulai bergeser nilainya menjadi bentuk tanggung 
jawab perusahaan untuk berkontribusi pada peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang awalnya bersifat 
charity dan sentralistik pun bertransformasi menjadi bersinergi, 
integratif dan komprehensif. Begitu juga relasi yang terbangun 
antara perusahaan dan masyarakat lokal, dari yang bersifat 
konfrontatif, pragmatis, penuh kecurigaan, mulai berubah 
menjadi koordinatif dan kolaboratif. Meski transformasi ini pun 
tidak bisa dinilai secara naif, akan tetapi dibutuhkan kemitraan 
yang kritis sehingga lebih konstruktif dalam kerangka PEL.
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Belajar dari konsep PEL dan program CSR yang dijalankan oleh 
PHM bekerjasama dengan IRE di empat lokasi pendampingan ini, 
terdapat catatan penting yang dapat digunakan sebagai referensi 
dalam kerangka pemberdayaan ekonomi lokal, sebagaimana 
tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Kerangka Kerja PEL yang Inklusif dalam Program CSR

ASPEK PERUSAHAAN PEMDES LEMBAGA 
EKONOMI MASYARAKAT

Penguatan 
demokrasi

Perencanaan, 
pelaksanaan 
dan moni-
toring program 
CSR dirancang 
sesuai dengan 
kebutuhan 
lokal (pengua-
tan partisipasi 
masyarakat) 

Memfasilitasi 
ruang dan 
membuka ak-
ses partisipasi 
masyarakat

Partisipasi, 
transparansi, 
akuntabilitas 
dan inklusi sosial 
menjadi prinsip 
dasar dalam tata 
kelola lembaga 
ekonomi

Terlibat 
dalam proses 
pembentukan 
keputusan pu-
blik, memperlu-
as ruang-ruang 
publik sebagai 
arena memba-
ngun diskursus 
kritis 

Peman-
faatan aset 
lokal

Sharring 
sumber daya, 
dan men-
goptimalkan 
pemanfaatan 
aset lokal

Membuat 
kebijakan 
terkait 
pemanfaatan 
aset lokal 
yang inklusif

Pengelolaan 
aset dilakukan 
secara inklusif

Terlibat dalam 
pengelolaan 
aset lokal, 
khususnya 
bagi kelompok 
marginal

Pelem-
bagaan 
Kemitraan

Membangun 
sinergi program 
CSR melalui 
perencanaan 
pembangunan 
desa/kelurahan

Mengin-
tegrasikan 
program 
CSR dalam 
perencanaan 
dan pengang-
garan desa/
kelurahan

Terintegrasi 
atau bersi nergi 
dengan kerja pe-
merintah desa 
dan perusahaan 
sebagai mitra 
strategis 

Menjadi bagian 
dari kemitraan 
multi pihak  
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ASPEK PERUSAHAAN PEMDES LEMBAGA 
EKONOMI MASYARAKAT

Pemba-
ngunan 
berkelan-
jutan

Desain program 
tidak hanya 
mempertim-
bangkan aspek 
pengemban-
gan ekonomi, 
melainkan juga 
memperkuat 
aspek sosial dan 
memperhatikan 
aspek ekologi

Penguatan 
perspektif  
pembangu-
nan berkelan-
jutan dalam 
kebijakan 
pembangu-
nan desa

Kebijakan AD/
ART, rencana 
aksi serta im-
plementasi pro-
gram/kegiatan 
harus memper-
hatikan aspek 
penguatan 
ekonomi, sosial 
dan ekologi.  

Memperkuat 
modal sosial 
dalam kegiatan 
ekonomi yang 
lestari

Selain kerangka kerja tersebut, kesimpulan penting yang dapat 
ditarik oleh IRE selama menjalankan program CSR yang dapat 
menjadi pembelajaran semua pihak yang akan melakukan kerja-
kerja serupa, antara lain: 

Pertama, pendampingan menjadi menu utama dalam program 
CSR yang mengusung isu pemberdayaan di tingkat desa/
kelurahan. Kegiatan capacity building saja tidak akan mencukupi 
kebutuhan pengetahuan pemerintah desa/kelurahan dan 
masyarakat lokal, terlebih bila mereka mengalami marginalisasi. 
Strategi pendampingan yang ditempuh oleh IRE melalui konsep 
pendampingan organik, dengan melakukan pengkaderan 
terhadap aktor-aktor perubahan di tingkat lokal yang disiapkan 
menjadi tenaga pendamping, terbukti berkontribusi positif 
dalam percepatan proses engagement (persenyawaan) guna 
membangun kepercayaan pemerintah desa/kelurahan dan 
masyarakat. Dengan menyiapkan 2 orang tenaga pendamping 
di tiap desa/kelurahan yang terdiri dari 1 orang tenaga 
pendamping profesional dari luar desa/kelurahan dan 1 orang 
tenaga pendamping lokal dari masyarakat setempat, terbukti 
berpengaruh dalam proses percepatan pencapaian tujuan 
program.  
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Kedua, desa dengan kewenangan yang lebih luas serta keuangan 
yang memadai, terbukti mengalami percepatan pembangunan 
secara signifikan bila dibandingkan dengan kelurahan yang 
memiliki keterbatasan kewenangan dan keuangan. Mekanisme 
perencanaan dan penganggaran yang berbeda antara desa dan 
kelurahan, faktanya cukup mempengaruhi dinamika pelaksanaan 
program, khususnya terkait dengan pelembagaan. Desa memiliki 
diskresi yang kuat untuk mengambil keputusan yang bersifat 
strategis, berbeda dengan kelurahan yang merupakan bagian 
dari kabupaten/kota, harus terlebih dulu melewati mekanisme 
yang berjenjang. 

Cerita sukses maupun tantangan selama menjalankan program 
CSR di empat lokasi ini memiliki arti penting bukan hanya bagi 
PHM dan IRE, melainkan juga para pelaku dari lembaga ekonomi 
yang berinteraksi secara intensif dengan IRE melalui pendamping 
desa. Cerita tentang pencatatan keuangan yang awalnya bersifat 
manual berubah dengan sistem aplikasi, tentu bukan hal mudah 
bagi bendahara desa yang jarang bersentuhan dengan teknologi 
komputer. Akan tetapi kegigihan untuk belajar dan semangat 
yang tinggi untuk berubah, pada akhirnya membawa mereka 
pada kapasitas yang mumpuni untuk dapat menyusun laporan 
pertanggungjawaban dengan aplikasi sederhana, namun tetap 
akuntabel. 

Belum lagi cerita tentang hidupnya lagi semangat gotong royong 
untuk memperbaiki fasilitas umum yang telah lama rusak dan 
terbengkalai, menjadi pengalaman berharga yang dirasakan 
oleh masyarakat di lokasi program. Dan cerita yang paling 
banyak mewarnai di penghujung program ini adalah kepuasan 
akan akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat, seperti 
air bersih, listrik, dan transportasi yang berpengaruh juga 
pada produktifitas ekonomi maupun akses terhadap layanan 
pendidikan dan kesehatan yang lebih mudah. 
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Buku ini sesungguhnya ingin menyampaikan bahwa IRE dan PHM 
tidak sedang mengklaim perubahan yang terjadi merupakan 
kontribusi dari program CSR, karena tanpa adanya pemerintah 
desa/kelurahan yang terbuka, BPD yang responsif serta aktor-
aktor perubahan seperti sosok Ajay, Sumargoto, Sudirman, 
Sappe, dan Salasiah, maka tidak pernah ada cerita perubahan 
yang dapat dirajut menjadi pembelajaran bersama bagi seluruh 
pihak.  
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