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ABSTRAK

EVALUASI PROGRAM GERAKKAN MEMBANGUN BERSAMA 
TAPIS BERSERI TAHUN ANGGARAN 2009

KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Nessia Tristantin

Program Gerakan Membangun Bersama Tapis Berseri (GEMMA TB), yaitu 
suatu gerakan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat Kota Bandar 
Lampung untuk berbuat kebaikan secara bersama dalam pengembangan ekonomi 
masyarakat. Pada program ini pemerintah memberikan dana stimulan pada 
masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam setiap proses 
pembangunan daerah. BLM Program Gerakan Membangun Bersama Tapis
Berseri tahun anggaran 2009 dialokasikan sebesar Rp. 11.760.000.000,00
(Sebelas Miliyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) untuk membiayai 13
Kecamatan. Dana alokasi tersebut disertai dengan Swadaya masyarakat sebesar
Rp.  2.661.994.130,00 sehingga total anggaran sebesar Rp. 14.421.994.130,00 
digunakan untuk membiayai 211 kegiatan pembangunan sarana dan 
prasarana fisik pada 13 Kecamatan.

Tujuan dari penulisan ini adalah  mengevaluasi seberapa besar Program ini 
memberikan kontibusi terhadap peningkatan sarana dan prasarana di Kota 
Bandar Lampung. Serta melihat bagaimana partisipasi dan respon masyarakat 
terhadap Program Gerakan Membangun Bersama Tapis Berseri.

Kegiatan yang dilakukan melalui Program Gemma Tapis Berseri Tahun Anggaran
2009 ini adalah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang sangat 
dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Program Gemma Tapis Berseri 
Tahun Anggaran 2009 merupakan Program pembangunan sarana dan prasarana 
yang memiliki prinsip metode partisipatif, karena dalam program ini 
melibatkan peran serta masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, dan pelestarian sarana dan prasarana. Sehingga dalam 
pelaksanaannya lebih efektif dan efisien karena masyarakat turun langsung 
dalam pelaksanaannya, sehingga sarana dan prasarana yang dibangun memang 
sesuai dengan yang masyarakat butuhkan.

Diharapkan Program Gemma Tapis Berseri untuk tahun yang akan datang, ada 
penambahan dana BLM disetiap Kelurahan serta peningkatan penyerapan 
tenaga



kerja, dan mengingat respon masyarakat yang sangat besar pada Program 
Gemma  Tapis  Berseri Tahun Anggaran 2009 program ini diharapkan dapat 
dilanjutkan di tahun anggaran berikutnya.
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I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional adalah suatu kegiatan multidimensional mencakup 

berbagai aspek bidang politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan serta bidang 

adaministrasi (Siagan, 1999). Pembangunan Indonesia saat ini tidak tersentral 

pada suatu daerah tertentu tetapi pembangunan merata diseluruh daerah kawasan 

negara kesatuan republik Indonesia. Paradigma Pembangunan dimasa otonomi 

daerah seperti sekarang ini sudah seharusnya berubah sejalan dengan perubahan 

kewenangan kelembagaan melalui yang mengurusi pembangunan itu sendiri 

(Dianar, 2004). Hal ini sesuai dengan kebijakan pembangunan yang lebih 

diprioritaskan kepada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan 

menegakkan citra pemerintah daerah dalam proses pembangunan (Diamar, 

2004).

Otonomi daerah memungkinkan setiap daerah untuk menggali potensi 

daerah tersebut semaksimal mungkin dengan anggaran yang telah ditentukan 

oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penyelenggaraan tugas 

Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dibiayai atas beban APBD.



Penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat 

Daerah Propinsi dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dibiayai atas beban 

APBN. Penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh 

perangkat Daerah dan Desa dalam rangka Tugas Pembantuan dibiayai atas 

beban APBN. Penyerahan dan pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat 

kepada Gubernur atau penyerahan kewenangan atau penugasan Pemerintah 

Pusat kepada Bupati/Walikota diikuti dengan pembiayaannya.

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

(Peraturan

Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).



Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak 

lepas dari prinsip-prinsip otonomi, yang diwujudkan dengan memberikan 

kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional dengan 

lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, 

pemerataan dan keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan 

keanekaragaman daerah. Salah satu aspek yang sangat fundamental dalam 

pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya pemberdayaan masyarakat, sehingga 

dapat berperan aktif dalam setiap proses pembangunan daerah dalam ikatan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga terkait dengan paradigma 

baru pembangunan namun hanya bersifat katalisator dan fasilitator dalam proses 

pembangunan. Dengan adanya kebebasan bagi daerah untuk melakukan 

pembangunan yang mandiri, hal ini mengilhami lahirnya Program Gerakan 

Membangun Bersama Tapis Berseri Kota Bandar Lampung.

Program Gerakan Membangun Bersama Tapis Berseri (GEMMA TB), yaitu 

suatu gerakan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat kota Bandar 

Lampung untuk berbuat kebaikan secara bersama dalam pengembangan ekonomi

masyarakat. Penggunaan nama Gerakan Menbangun Bersama Tapis Berseri 

dalam Gerakan Pembangunan ini dikaitkan juga dengan sosialisasi motto 

Pembangunan kota Bandar Lampung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

Nomor 20 Tahun

2004. Pada program ini pemerintah memberikan dana stimulan pada 

masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam setiap proses 

pembangunan daerah. Masyarakat memegang peranan penting dalam program 

ini, oleh karena itu masyarakat didampingi oleh tim ahli untuk dalam 

melaksanakan pembangunan.



Berdasarkan SK walikota Bandar Lampung Bantuan Langsung Masyarakat

(BLM) Program Gerakan Membangun Bersama Tapis Berseri tahun anggaran

2009 dialokasikan sebesar  Rp. 11.760.000.000,00 untuk membiayai 13

Kecamatan. Dana alokasi tersebut disertai dengan partisipasi masyarakat dengan

Swadaya masyarakat sebesar Rp.  2.661.994.130,00 Total anggaran sebesar Rp.

14.421. 994.130,00 digunakan untuk membiayai 211 kegiatan 

pembangunan sarana dan prasarana fisik pada 13 Kecamatan.

Tabel 1      Besarnya BLM dan Swadaya Masyarakat Program 
Gerakan Membangun Bersama Tapis Berseri  Kota Bandar 
Lampung Tahun 2009

KECAMATAN BLM SWADAYA Persentase
Kedaton 960,000,000 167,977,506 17.50
Kemiling 840,000,000 115,647,300 13.77
Panjang 840,000,000 148,420,805 17.67
Rajabasa 480,000,000 58,903,900 12.27
Sukabumi 720,000,000 175,688,755 24.40
Sukarame 600,000,000 36,290,140 6.05
Tanjung Karang Barat 720,000,000 299,524,545 41.60
Tanjung Karang Pusat 1,320,000,000 110,084,725 8.34
Tanjung Karang Timur 1,320,000,000 235,059,995 17.81
Tanjung Senang 480,000,000 823,212,377 171.50
Teluk Betung Barat 960,000,000 90,096,630 9.39
Teluk Betung Selatan 1,320,000,000 332,326,907 25.18
Teluk Betung Utara 1,200,000,000 68,760,545 5.73

Jumlah 11,760,000,000 2,661,994,130 100
Sumber: Laporan akhir Program Gerakan Membangun Bersama Tapis Berseri tahun

anggaran 2009

Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan daerah, sebagai bentuk proses pembelajaran demokrasi 

dalam pembangunan, meningkatkan gotong-royong dan swadaya masyarakat 

dalam pembangunan, dan mempercepat sarana dan prasarana di kelurahan.

Untuk mencapai tujuan tersebut program ini dikelola oleh kelompok 

masyarakat yang didampingi tim ahli teknis dari Konsultan Manajemen 

Pendamping.



Partisipasi masyarakat dalam program ini dapat dilihat dari banyaknya 

swadaya masyarakat dalam bentuk tenaga kerja dan swadaya material. 

Sehingga masyarakat secara langsung diikut sertakan dalam kegiatan 

pembangunan pada kelurahan mereka masing-masing.

Tabel 2 Besarnya Swadaya Tenaga Kerja Masyarakat Program Gerakan 
Membangun Bersama Tapis Berseri  Kota Bandar Lampung 
Tahun 2009

Kecamatan

Jumlah Swadaya Masyarakat
Tenaga
Kerja

Terserap
(Orang)

Biaya Terserap (Rp.)

Kedaton 219 397,293,525
Kemiling 183 345,931,200
Panjang 186 347,851,125
Rajabasa 101 197,052,925
Sukabumi 160 296,627,700
Sukarame 130 246,316,200
Tanjung Karang Barat 161 297,706,425
Tanjung Karang Pusat 300 546,221,800
Tanjung Karang Timur 288 543,012,175
Tanjung Senang 107 198,167,825
Teluk Betung Barat 212 396,301,575
Teluk Betung Selatan 305 546,119,425
Teluk Betung Utara 266 495,835,925

Jumlah 2,618 4,854,437,825
Sumber: Laporan akhir Program Gerakan Membangun Bersama Tapis Berseri Tahun

Anggaran 2009

Ruang lingkup kegiatan yang dapat dilakukan melaui Program Gerakan 

Membangun Bersama Tapis Berseri  ini adalah kegiatan pembangunan sarana 

dan prasarana yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti 

pembangunan jalan dan pembangunan jembatan, pembangunan sarana irigasi dan 

drainase, pembangunan badan jalan/sub base/sirtu/drainase/talud/gorong-gorong 

plat beton, pembangunan fasilitas umum lainnya dan sarana peribadatan.



Diharapkan dengan adanya program ini, perbaikan  sarana  dan prasarana 

infrastruktur lainnya dapat mendukung mobilisasi perekonomian Kota Bandar 

Lampung dalam menjalankan roda perekonomiannya. Sesuai dengan 

ketepatan perencanaan program, pelaksanaan program, sasaran program dan 

hasil dari program tersebut.

Kota Bandar Lampung sampai dengan tahun 2009 secara administrasi 

dibagi menjadi 13 Kecamatan terbagi dalam 98 kelurahan dengan rincian 

sebagai berikut:

Tabel 4  Kelembagaan Pemerintah Kelurahan Secara Administrasi

No. Nama Kecamatan Ibukota Kecamatan
Luas

(Km2)
Jumlah

Kelurahan
1 Teluk Betung Barat Bakung 20.99 8
2 Teluk Betung Selatan Sukaraja 10.07 11
3 Panjang Karang Maritim 21.16 7
4 Tanjung Karang Timur Kota Baru 21.11 11
5 Teluk Betung Utara Kupang Kota 10.38 10
6 Tanjung Karang Pusat Palapa 6.68 11
7 Tanjung Karang Barat Gedong Air 15.14 6
8 Kemiling Beringin Raya 27.65 7
9 Kedaton Kampung Baru 10.88 8

10 Rajabasa Rajabasa 13.02 4
11 Tanjung Seneng Tanjung Seneng 11.63 4
12 Sukarame Way Halim Permai 16.87 5
13 Sukabumi Sukabumi 11.64 6

Jumlah 197.22 98
Sumber: BPS Kota Bandarlampung Tahun 2009

Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan sensus penduduk tahun

1971 adalah 198,427 jiwa, sensus penduduk tahun 1980 berjumlah 284,275 jiwa 

dan hasil sensus penduduk tahun 1990 berjumlah 636,418 jiwa dengan rata-rata



laju pertumbuhan penduduk sebesar 3.31 persen per tahun pada periode 1971-

1980 menurun menjadi 1.81 persen per tahun pada periode tahun 1980-1990. 

Sedangkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk propinsi Lampung pada periode 

tahun 1971-1980 juga menurun menjadi sebesar 2.67 persen per tahun. 

Berdasarkan rata-rata pertumbuhan penduduk pad periode tahun 1971-1980, 

baik di propinsi Lampung maupun Kota Bandar Lampung pertumbuhanya masih

cukup tinggi. Kondisi ini terjadi karena pada periode tahun tersebut 

Lampung merupakan daerah tujuan transmigrasi.

Dengan adanya kebijakan pemerintah daerah Lampung berupa tertutupnya 

daerah Lampung sebagai daerah tujuan transmigrasi, disamping adanya gerakan 

KB, maka rata-rata pertumbuhan penduduk Lampung pada periode tahun 1980-

1990 dapat ditekan menjadi 2.67 persen per tahun. Bahkan untuk Kota Bandar 

Lampung menjadi lebih kecil, yaitu 1.81 persen per tahun tetapi,  berdasarkan 

hasil sensus penduduk terakhir tahun 2000 angka sementara laju pertumbuhan 

penduduk Kota Bandar lampung tercatat 6.97 persen per tahun.

Besarnya Sex Ratio atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan 

perempuan pada periode tahun 1971-1980 di Kota Bandar Lampung adalah 

sebesar 105.84, menurun menjadi 102.84 pada periode 1980-1990 sedangkan 

pada periode 1990-

2000 yang terakhir berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 tercatat Sex Ratio

Kota Bandar Lampung adalah 101.60.

Pada umumnya, disekitar Kelurahan yang diidentifikasikan terdapat kantong- 

kantong kemiskinan, masih sangat rendah tingkat ketersediaan kegiatan produksi 

dan distribusi, terutama pada jalan, jembatan, dan sarana irigasi. Selain itu 

tingkat



ketersediaan prasarana dasar permukiman masih rendah, kondisi prasarana 

tersebut dinilai sudah memerlukan perbaikan guna lebih meningkatkan 

fungsinya, terutama di daerah-daerah terpencil.

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab rendahnya kualitas sumber daya 

menusia dan produktivitas kerja secara tumbuhnya sifat apatis terhadap proses 

dan hasil pembangunan yang akan dicapai. Kemiskinan menyebabkan rendahnya 

daya beli untuk mendukung kehidupan yang sehat dengan pendidikan yang 

memadai. Dari hasil orientasi di lapangan, perbaikan jenis prasarana yang 

diharapkan oleh sebagian besar masyarakat kelurahan pada umumnya jalan. 

Karena hal tersebut merupakan prasarana transportasi yang memudahkan akses 

keberbagai daerah dan akses ke pusat kegiatan.

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab rendahnya kualitas sumber daya 

manusia dan produktifitas kerja serta tumbuhnya sifat apatis terhadap proses dan 

hasil pembangunan yang akan dicapai. Kemiskinan menyebabkan banyak 

pemuda putus sekolah yang pada akhirnya akan memperbesar angka 

pengangguran.

Pada umumnya, disekitar kelurahan yang diidentifikasikan terdapat kantong- 

kantong kemiskinan, masih sangat rendah tingkat ketersediaan kegiatan 

produksi dan distribusi, terutama pada jalan, jembatan dan sarana irigasi. Selain 

itu tingkat ketersediaan prasarana dasar permukiman masih rendah seperti jalan, 

jembatan, drainase, dan air bersih.

Dari hasil orientasi di lapangan kondisi tersebut dinilai sudah memerlukan 

perbaikan guna lebih meningkatkan fungsinya, terutama daerah-daerah 

terpencil, dan perbaikan jenis prasarana yang diharapkan oleh sebagian besar 

masyarakat



kampung pada umumnya adalah jalan, karena hal tersebut merupakan 

prasarana transportasi yang memudahkan akses keberbagai daerah dan akses ke 

pusat kegiatan.

B.  MASALAH

Apakah Program ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan sarana 

dan prasarana di Kota Bandar Lampung?

C.  TUJUAN

Mengevaluasi seberapa besar Program ini memberikan kontibusi 

terhadap peningkatan sarana dan prasarana di Kota Bandar Lampung.



D.  KEGUNAAN PENELITIAN

1.   Bahan informasi bagi Pemerintah Daerah, Khususnya Badan Pelaksana 

Pembangunan Daerah untuk kelanjutan Program Gerakkan 

Membangun Bersama Tapis Berseri.

2.   Bahan Informasi dan pertimbangan pemerintah untuk mengambil dan 

menentukan kebijakkan yang berkaitan  dengan pembangunan 

daerah.

3.   Bahan referensi bagi penelitian sejenis.

E.  KERANGKA PEMIKIRAN

Tujuan dari Program Gerakkan Membangun Bersama Tapis Berseri adalah 

meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan  masyarakat dalam dalam 

pembangunan daerah, selain itu mengajarkan masyarakat berdemokrasi dalam 

pembangunan, dalam hal menentukan sarana atau prasarana apa yang akan 

dibangun disekitar tempat tinggal mereka. Selain meningkatkan partisipasi dan 

pemberdayaan masyarakat program ini juga mengikutkan swadaya masyarakat 

dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan. Karena adanya partisipasi 

langsung dari masyarakat dalam program ini, diharapkan dapat meningkatkan 

semangat gotong-royong dan kebersamaan dalam melaksanakan proses 

pembangunan. Dengan demikian dapat mempercepat pembangunan sarana dan 

prasarana di Kecamatan dengan menimbulkan rasa memiliki masyarakat 

terhadap hasil pembangunan yang dilakukan.

Jika pengelolaan dilakukan dengan menyertakan masyarakat didalamnya maka, 

diharapkan apa yang dikerjakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Kemudian pelaksanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan 

dapat



diselesaikan dengan tepat waktu. Karena masyarakat ikut berpartisipasi secara 

langsung diharapkan sarana dan prasarana yang dibangun akan tepat sasaran. 

Karena masyarakat sendiri terlibat secara aktif dalam pembiayaan, tenaga 

kerja, bahan material, maupun ide dan pemikira mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, serta pengawasan.

Yang diharapkan dari program ini adalah ketepatan perencanaan yang 

melibatkan masyarakat dalam proses pengusulan direncanakan oleh masyarakat 

itu sendiri. Kemudian, dalam pelaksanaan masyarakat terlibat langsung dalam 

memonitoring pelaksanaan kegiatan pekerjaaan di lapangan, sehingga 

masyarakat mengetahui kekurangan atau kelebihan dari pekerjaan yang sedang 

dilaksanakan. Dengan pemantauan langsung dari masyarakat diharapkan 

pekerjaan akan selesai tepat pada waktunya. Karena masyarakat terlibat langsung 

dalam yang akan dibangun maka, masyarakat akan mendapatkan manfaat dari 

sarana dan prasarana yang mereka usulkan. Sehingga sarana dan prasarana yang 

dibangun dapat berguna untuk memperlancar aktifitas mereka sehari-hari.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

I. Konsep Evaluasi

Konsep evaluasi pembangunan berangkat dari dasar pemikiran, bahwa dalam 

suatu system pelaksanaan Sistem Pembangunan Daerah (Regional 

Development System) diperlukan suatu pendekatan pengawasan dan 

pengendalian agar penyimpangan-penyimpangan terhadap sasaran kegiatan 

pembangunan dapat segera diketahui (Soekartawi, 1990).

1. Pengertian Evaluasi

Menurut Sondang P. Siagian (1981 : 141) evaluasi adalah suatu proses 

pengukuran dan perbandingan daripada hasil-hasil yang seharusnya dicapai. 

Kemudian pula menurut Samudra (1998 : 121), evaluasi adalah suatu proses 

analisis yang mencakup analisis rancangan dan konsep intervensi, 

monitoring pelaksanaan

program dan penilaian kegunaan program.

Sedangkan menurut Abdullah (1998), evaluasi adalah proses menentukan 

bidang yang akan dipertimbangkan, memilih informasi yang tepat dan 

mengumpulkan serta menganalisis informasi untuk dapat melaporkan 

rangkuman dan yang



bermanfaat bagi pengambilan keputusan dalam memilih alternatif-alternatif 

yang tersedia.

2. Ruang Lingkup Evaluasi

Soekartawi (1987) menyatakan ruang lingkup kegiatan yang harus 

dilaksanakan dalam kegiatan evaluasi antara lain:

a.   Melakukan tinjauan kembali (review) tentang seberapa jauh pelaksanaan 

program telah dilaksanakan.ukuran-ukuran yang dilakukan secararutin 

dalam bentuk kualitatif itu, meliputi tiga cara:

i.   Memantau kemajuan dan memeriksa apakah kegiatan pelaksanaan 

rencana telah tepat pada waktunya terlaksana, dan apakah dananya 

mencukupi.

ii.   Ukuran efisiensi, yakni dengan menggunakan rasio output input.

iii.   Mengadakan proxy (ukuran perbandingan tidak langsung) terhadap 

ukuran dampak rencana.

b.   Menganalisis dampak suatu program atau rencana, yaitu menganalisis 

seberapa jauh suatu program mencapai tujuan sosial-ekonomi dan 

dampaknya terhadap lingkungan.

Umumnya ada dua jenis dampak yang dikenal, yaitu:

a.   Dampak Langsung

Untuk mengukur dampak langsung implementasi suatu rencana dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

i.   menspesifikan tujuan. Misalnya apa tujuan dari 

rencana. ii.   Menspesifikkan target; siapa, berapa banyak, 

dimana

iii.   Mendaftar dan menentukan indikator-indikator potensial.



iv.   Mengumpulkan dan menganalisis data dengan menggunakan sumber- 

sumber yang ada. Misalnya standar minimal kualitas yang harus 

digunakan untuk mencapai sasaran secara optimal.

b.   Dampak Tidak Langsung

Tedapat empat kategori dampak, antara lain; ekonomi, sosial, kesehatan 

dan lingkungan. Upaya yang dilakukan adalah dengan memilih variabel-

variabel tertentu yang dianggap mewakili objek penelitian.

3. Teknik Evaluasi

Menurut Soekartawi (1987:114) evaluasi suatu program atau rencana 

dapat dilakukan sambil berjalan atau disebut dengan on going evaluation.

Model evaluasi dibedakan menjadi:

a. Model Before and After

adalah suatu metode untukmembandikan dampak proyek atau program sebelum

(before) dan dampak proyek atau program setelah dilaksanakan 

(after). b. Model With and Without Project

adalah suatu mode untuk membandingkan antara daerah yang tercover 

oleh pelaksanaan rencana dalam waktu bersamaan.

Selain itu perlu juga diperhatikan bahwa kegiatan evaluasi berkaitan dengan 

kualitas rencana, dalam artian, kegiatan evaluasi dikaitkan dengan usaha 

untuk mengidentifikasikan seberapa jauh sasaran-sasaran rencana sudah 

dicapai.



4.   Prinsip-prinsip Evaluasi

Menurut Kusnadi (2007) dalam Teori evaluasi, prinsip-prinsip kegiatan 

evaluasi meliputi:

a.   Konsistensi

Implementasi kegiatan tidak akan menyimpang atau tidak akan 

mengarah kepada tujuan atau kebijakan yang tidak konsisten.

b.   Konsonansi

Mengacu kepada implementasi kegiatan untuk menguji sederet 

kecenderungan dan juga kecenderungan individual.

c.   Kelayakan

Implementasi tidak boleh menghadirkan ketidak tersediaan sumber dana 

dan persoalan menjadi tidak terselesaikan.

d.   Manfaat

Implementasi kegiatan harus dapat memberikan manfaat keunggulan 

kompetitif diberbagai bidang kegiatan.

5. Tujuan dan Manfaat Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk mengontrol jalannya pelaksanaan perencanaan 

melalui proses pengukuran data-data yang dihasilkan oleh pelaksanaan rencana 

sehingga jika terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan suatu 

perencanaan dapat segera diketahui seberapa besar nilai pencapaian terhadap 

target yang hendak dicapai. Mengontrol dan mengevaluasi pada dasarnya 

adalah sama yaitu sama-sama membandingkan data perencanaan dan data 

realisasi.



Dr. Harry Hikmat (2007) menyebutkan tujuan dan manfaat evaluasi antara lain:

1.   Memperhatikan keberhasilan atau kegagalan proyek

2.   Menunjukkan di mana dan bagaimana perlu dilakukan 

perubahan- perubahan.

3.   Menentukkan bagaimana kekuatan atau potensi dapat ditingkatkan.

4.   Memberikan informasi untuk membuat perencanaan dan 

pengambilan keputusan.

5.   Membantu untuk dapat melihat konteks dengan lebih luas serta 

implikasinya terhadap kinerja pembangunan.

B.  Pembangunan Ekonomi

Menurut Michael P. Todaro ( 1981 : 96-97 ), Pembangunan ekonomi

didefinisikan sebagai sesuatu proses multidimensional yang mencakup 

perubahan struktur, sikap hidup dan kelembagaan,selaian mencakup peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmeratan distribusi pendapatan dan 

pemberantasan kemiskinan.

Menurut Irawan dan Suparmoko( 1990 : 5), pembangunan ekonomi adalah 

usaha- usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali 

diukur

dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita.

Peranan pemerintah dalam perekonomiaan modern menurut Dr.Guritno

Mangkoesoebroto ( 1993: 2-10 )

1.  Peran Alokatif, yaitu peran pemerintah dalam mengusahakan agar 

alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksnakan secara efisien.



2.  Peran Distributif, yaitu peran pemerintah dalam mendistribusikan 

sumber daya, kesempatan, dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar.

3.  Peran Stabilisatif, yaitu peran pemerintah dalam memelihara 

stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika dalam keadaan 

disequilibrum.

Dalam pembangunan perlu memperhatikan 7 permasalahan pokok yaitu :

1.   Konsep pembangunan yang berkelanjutan beserta segenap 

keterkaitannya dengan masalah-masalah lingkungan hidup.

2.   Kependudukan dan sumber-smber daya alam.

3.   Kemiskinan.

4.   Pertumbuhan ekonomi.

5.   Urbanisasi.

6.   Perekonomian global.

Menurut Irawan dan Suparmoko ( 1990:229-230 ) Pembangunan ekonomi harus 

dirancang  sedemikian rupa sehingga menjamin penggunaan faktor-faktor 

produksi yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan yang 

hendak dicapai adalah bertambahnya pendapatan perkapita, hapusnya 

kemiskinan dan pengangguran, mencapai neraca pembayaran Internasional 

yang seimbang dan tidak terganggu pada pasar luar negeri baik untuk bahan 

dasar maupun hasil produksi.

C.  Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sutu masalah utama pembangunan disegala bidang 

yang ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, 

ketidakmampuan



untuk menyampaikan aspirasi (Mangunsaskoro, 2002 : 1). Kemskinan 

merupakan masalah pokok Nasional yang penanggulangannya tidak dapat 

ditunda dan harus menjadi priorits dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Dalam Mangunsaskoro ( 2002 : 2 ), kemiskinan dikategorikan berdasarkan 

penyebabnya antaralain : struktural, kultural, dan alamiah. Penyebab struktural 

adalah yang berhubungan dengan kebijakan, peraturan dan lembaga yang ada 

dimasyarakat, yang menghambat produktifitas dan mobilitas yang ada pada 

masyarakat. Adapun yang menjadi kulturalnya adalah berkaitan dengan adamya 

nilai-nilai yang tidak produktif, tingkat pendidikan yang rendah dan kondisi 

kesehatan dan gizi yang buruk. Sedangkan faktor almiah ditunjukan oleh 

kondisi alam dan geografis misalnya keterisolasian daerah.

Kemiskinan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskian 

kronis (cronic poverty) atau kemiskinan structural yang terjadi terus-menerus 

dengan kemiskinan Sementara (transient poverty) yang ditandai dengan 

menurunnya pendapatan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari 

perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ( Propenas, 2001 

: 82 ).

Untuk mengindikasikan kemiskinan selama ini yang lazim digunakan adalah 

garis kemiskinan (poverty line), yaitu menunjukan ketidakmampuan seseorang 

yang melampaui ukuran garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah ukuran yang 

didasarkan pada kebutuhan konsumsi minimum, konsumsi makanan dan non 

makanan.

Kemiskinan dapat berakibat anataralain :

1.   Secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat.



2.   Rendahnya kualitas dan produktifitas masyarakat.

3.   Rendahnya partisipasi aktif masyarakat

4.   Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam 

memberikan pelayanan pada masyarakat.

5.   Kemungkinan merosotnya mutu generasi.

Untuk menghindari akibat dari kemiskinan, maka pemerintah perlu 

mengupayakan suatu penanggulangan kemiskinan yang terjadi sekarang 

ini.

D.  Penanggulangan Kemiskinan

Visi baru  penaggulangan kemiskinan adalah mempercepat peningkatan 

kesejahteraan masyarakat miskin yang diupayakan melalui kemandirian dan 

kerjasama antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah (Working together 

to reduce provety).

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada 4 srategi yang ditempuh yaitu :

1.   Menciptakan suasana dan lingungan ekonomi makro, pemerintah 

dan pelayanan public yang memihak bagi pencapaian upaya-upaya 

penanggulangan kemiskinan

2.   Meningkatkan kualitas SDM, pemantapan organisasi dan kelembagaan 

sosial, politik, ekonomi dan budaya sehingga mampu mengakses dan 

berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan public.

3.   Peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan 

pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, 

pangan, keterampilan usaha, permodalan, prasarana serta informasi 

pasar.



4.    Memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat miskin, 

utamanya  kelompok masyarakat yang paling miskin dan kelompok 

masyarakat miskin  karena bencana alam melalui mekanisme tabungan 

kelompok.

Dalam Mangunsarkoro, (2002:5) penanggulangan kemiskinan yang 

berkelanjutan terkait erat dengan pembangunan ekonomi rakyat, antara lain 

melalui perluasan kesempatan kerja dimana pemerintah menciptakan sistem 

pajak dan subsidi yang adil serta meningkatkan kemampuan ( capacity building ) 

melalui pemberian potongan harga tau subsidi dalam berbagai pelayanan sosial 

termasuk kebutuhan dasar pangan.

E.  Kebijakan subsidi oleh pemerintah

Menurut M.Suparmoko (2001: ) definisi subsidi adalah pajak yang negative 

(negative tax), artinya masyarakat bukannya akan kehilangan sejumlah dana 

melainkan justru akan mendapatkan dana atau pelayanan dari pemerintah. 

Subsidi dapat berupa penurunan harga, pemberian uang (natura) ataupun dalam 

bentuk pelayanan barang (innatura). Pemerintah ingin melindungi konsumen dari 

harga yang terlalu tinggi dan sebaliknya juga ingin supaya jangan sampai 

tindakannya itu merugikan produsen.

Menurut Suparmoko (1987:41), subsidi barang dengan jumlah tertentu terjadi 

apabila pemerintah menyediakan suatu jenis barang tertentu dengan jumlah 

tertentu pula kepada konsumen tanpa dipungut bayaran atau mungkin dengan 

pembayaran tetap dibawah harga pasar. Subsidi jenis ini sering disebut 

subsidi inatura (in kind subsidy) yaitu subsidi yang dapat dikatkan dengan 

jenis barang tertentu akibat dari pemberian subsidi secara innatura, yaitu dapat 

mendorong



bertambahnya konsumsi atau dapat mengurangi konsumsi, bila 

dibandingkan dengan subsidi dalam bentuk uang.

F.  Program Gerakkan Membangun Bersama Tapis Berseri

Program Gerakkan Membangun Bersama Tapis Berseri, yaitu suatu kegiatan 

yang dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat Bandar Lampung untuk berbuat 

kebaikan secara bersama dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat.

1.   Tujuan Program GEMMA TB adalah:

a.   Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di 

Kelurahan dalam pembangunan daerah.

b.   Proses pembelajaran demokrasi dalam pembangunan.

c.   Mengikutkan swadaya masyarakat dalm pelaksanaan dan 

pelestarian pembangunan.

d.   Meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan 

dalam melaksanakan proses pembangunan.

e.   Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan.

f. Menimbulkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan 

yang dilakukan.

2.   Prinsip Kebijakan Program GEMMA TB adalah:

a.   Inisiatif, bermakna bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan 

harus berasal dari usulan yang direncanakan oleh masyarakat Kelurahan 

itu sendiri.

b.   Partisipatif, bahwa dalam proses pelaksanaan program/kegiatan yang



direncanakan mengedepankan partisipasi dan keterlibatan masyarakat 

secara aktif baik dalam bentuk pembiayaan, tenaga kerja, bahan 

material, maupun ide dan pemikiran, mulai clan perencanaan, 

pelaksanaan, serta pengawasan.

c.   Demokratis, bahwa dalam penentuan kegiatan yang akan 

direncanakan ditentukan clan diputuskan secara bersama baik di 

tingkat Kelurahan maupun di tingkat kecamatan.

d.   Manfaat, bahwa kegiatan-kegitan yang akan dflaksanakan 

dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

e.   Gotong Royong, bahwa pelaksanaan kegiatan direncanakan 

mampu mengedepankan rasa gotong royong dan kebersamaan dan 

seluruh masyarakat.

f. Berkelanjutan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat dipelihara, 

dan dilestarikan oleh masyarakat sendiri.

3.   Sasaran Lokasi

Sasaran likasi kegiatan Program GEMMA TB adalah di wilayah Kelurahan pada

13 kecamatan di Kota Bandar Lampung berdasarkan hasil musyawarah tingkat 

kecamatan yang diverifikasi oleh konsultan manajemen pendamping dan 

disetujui oleh Camat.

4.   Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan yang dapat dilakukan melalui Program GEMMA TB ini adalah 

keg  iatan pembangunan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan dan 

bermanfaat bagi masyarakat, seperti:

a.   Pembangunan jalan dan jembatan



b.   Pembangunan drainase

c.   Pembangunan sarana irigasi desa 

d.   Pembangunan pasar Kelurahan

e.   Pembnagunan fasilitas umum lainya

5.   Jangka Waktu Pelaksanaan Program

Program GEMMA TB ini fase pertama akan dilaksanakan dalam kurun waktu 

5 (lima) tahun. Dalam satu tahun masyarakat melaksanakan program selama 5 

(lima) bulan.

6.   Pendanaan

Sumber dana Program GEMMA TB adalah:

a.   Dana swadaya masyarakat dan pihak swasta dari Kelurahan

b.   Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) APBD Kota Bandar

Lampung.

7.   Strukur Organisasi 

a. Tingkat Kota

i. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab Program

GEMMA TB.

ii. Sekretaris Kabupaten sebagai Ketua Tim Pengarah dengan anggota 

para Asisten Sekretariat Kabupaten dan Kepala Bawasda.

iii. Bappeda sebagai Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Program

GEMMA TB, dengan anggota dinas/instansi teknis terkait.

iv.     Dinas/instansi teknis  terkait terdiri dari Dinas  PSDA, Bagian 

Hukum  Sekretariat Kota Bandar Lampung, Bagian Bina Program 

Sekretariat  Kota Bandar Lampung, Bagian Tata Pemerintahan 

Sekretariat Kota



Bandar Lampung, Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan/Kelurahan 

Sekretariat Kota Bandar Lampung, dan Bagian Keuangan 

Sekretariat Kota Bandar Lampung.

v. Tim Pengawasan dilaksanakan oleh Bawasda.

8.   Tingkat kecamatan

Camat sebagai penanggungjawab keberhasilan pelaksanaan Program 

GEMMA TB di kecamatan, bertugas :

a.   Membentuk tim koordinasi dan pembina tingkat kecamatan.

b.   Menunjuk fasilitator kecamatan sebagai petugas teknis yang akan berada 

di bawah koordinasi Konsultan Manajemen pendamping.

c.   Menunjuk Kepala Seksi Ekbang sebagai Kepala Sekretariat Tim 

Koordinasi dan Pembina Tingkat Kecamatan.

d.   Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait di Kecamatan 

dalam melaksanakan Program GEMMA TB.

e.   Memfasilitasi perumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan bersama

Konsultan Manajemen Pendamping.

f. Melakukan Verifikasi kegiatan yang akan diusulkan dalam Program 

GEMMA TB.

g.   Menetapkan dan mengusulkan Kelurahan/kelurahan terpilih serta 

rencana kegiatan berdasarkan hasil musyawarah tingkat kecamatan yang 

telah diverifikasi oleh Konsultan Manajemen Pendamping.

h.   Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

i. Melaporkan perkembangan pelaksanan kegiatan kepada Walikota 

secara periodik.



9.   Tingkat Kelurahan

a.   Kepala Kelurahan, bertanggunjawab atas pelaksanaan Program GEMMA TB

di Kelurahan masing-masing

b.   Dewan Perwakilan Kelurahan (DPK) membantu Kepala 

Kelurahan mensosialisasikan program

c.   Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) membantu

d.   Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana kegiatan KelurahanlKelurahan 

terpilih bertugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan serta 

bertanggung jawab secara teknis dan administratif

10. Perencanaan dan Pelaksanaan Program GEMMA TB

a.   Perencanaan

Tahap perencanaan Program GEMMA TB adalah sebagai berikut:

i. Pada bulan Februari/Maret setiap Kelurahan melakukan musyawarah 

untuk merumuskan satu kegiatan pembangunan yang akan diusulkan 

dalam Program GEMMA TB.

ii.  Pada bulan Maret/April, Kelurahan mengusulkan kegiatan yang 

telah dirumuskan ke kecamatan.

iii. Pada bulan Mei /juni dilakukan musyawarah tingkat kecamatan dihadiri 

oleh seluruh Kepala Kelurahan, DPK, LPM, Tokoh Masyarakat, dan Camat 

yang difasilitasi oleh konsultan Manajemen Pendamping untuk menentukan

usulan kegiatan yang paling prioritas dengan mempertimbangkan 

alokasi dana yang tersedia.

iv.  Kelurahan terpilih selanjutnya melakukan penyusunan rincian kegiatan 

dan pembiayaan secara detail yang difasilitasi oleh Konsultan Manajemen



Pendamping.

v.   Setelah diverifikasi Tim Teknis Konsultan Manajemen Pendamping dan 

diketahui serta disetujui oleh Camat, maka Camat selanjutnya 

mengusulkan alokasi dana BLM Kelurahan terpilih ke pemerintahan Kota 

Bandar Lampung pada bulan juni.

vi.  Pada bulan Juni/Juli dilakukan Verifikasi usulan dan penetapan kegiatan 

di tingkat kabupaten melalui Keputusan Walikota.

b.   Pelaksanaan

Pelaksanaan program GEMMA TB dilaksanakan yaitu:

i. Setelah adanya Keputusan Walikota tentang BLM Program GEMMA TB 

pada masing-masing Kecamatan yang dialokasikan kepada Kelurahan 

penerima alokasi dana BLM, maka pihak Kelurahan melalui LPM 

difasilitasi Camat dan Konsultan Manajemen Pendamping, serta 

Fasilitator Kecamatan mengajukan permohonan pencairan BLM Tahap I 

kepada Walikota melalui Kecamatan bulan Juli/Agustus dan Tahap II 

bulan Agustus/September.

ii. Ketua LPM sebelum mengajukan BLM harus menandatangani Surat 

Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) dan bersama Pokmas 

Pelaksana Kegiatan membuat Surat Pernyataan Kesanggupan 

Melaksanakan Pekerjaan.

iii. Pengajuan Pencairan BLM oleh LPM dan Pokmas Pelaksana 

kegiatan dilakukan dalam 2 tahap.

iv. Setelah ada pengajuan dari LPM dan Pokmas pelaksana Kegiatan 

masing- masing Kelurahan, Camat selaku penanggungjawab kegiatan



menyampaikan rekapitulasi permintaan pencairan dana BLM pada Tahap 

I  maupun Tahap II kepada Walikota Bandar Lampung melalui Tim 

Pembina dan Koordinasi Program GEMMA TB Kota Bandar Lampung.

v. Tim Pembina dan Koordinasi setelah melakukan verifikasi terhadap 

permohonan pencairan BLM GEMMA TB Tahap I atau Tahap II, 

selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk 

pencairan dana BLM GEMMA TB.

vi. Setelah permohonan pencairan BLM Tahap I atau Tahap II disetujui 

Walikota, maka dilakukan penyaluran dana BLM ke rekening 

kolektif LPM melalui Bank yang ditunjuk.

vii. Pelaksanaan kegiatan di lapangan dimulai pada bulan Juli/Agustus 

2009 dan diharapkan selesai paling lambat bulan September/Oktober 

2009.

viii.  Kegiatan yang dilaksanakan dianggap selesai setelah ada Surat Pernyataan

Telah Menyelesaikan Pekerjaan dari LPM dan Pokmas Pelaksana 

Kegiatan GEMMA TB, yang disetujui oleh Kepala Kelurahan, 

Ketua DPK, Camat, dan Konsultan Manajemen Pendamping.

G. Dasar Teori Pengeluaran Negara

Pengeluaran negara merupakan bagian kegiatan pemerintah dalam 

melaksanakan fungsi alokasinya. Ada beberapa tolak ukur untuk melihat 

seberapa besar peran pemerintah dalam suatau perekonomian. Tolak ukur 

tersebut yaitu:

1.   Pengeluaran pemerintah.

2.   Besarnya pajak oleh pemerintah.

3.   Jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor publik.



4.   Jumlah unit organisasi pemerintah.

5.   Perkiraan beban yang ditanggung oleh individu masyarakat akibat paperpu.

Pengeluaran negara menggambarkan suatu pembiayaan terhadap kegiatan 

suatu pemerintah dan prioritas kegiatan yang dipilihnya (Nudjaman A., 

1992:11).

Menurut Suparmoko (1994:47), pengeluaran pemerintah secara umum 

dibedakan menjadi:

1.   Pengeluaran pemerintah berupa investasi untuk menambah kekuatan 

dan ketahanan ekonomi di masa mendatang.

2.   Pengeluaran itu langsung untuk memberikan kesejahteraan dan 

kegembiraan masyarakat.

3.   Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang.

4.   Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga 

kerja yang lebih luas.

Pengeluaran negara atau pengeluaran pemerintah (Government expendicture)

sering disimbolkan dengan G mempunyai dua sifat, yaitu:

1.   Sifat Exhautive

Yaitu pengeluaran negara untuk pembelian barang dan jasa yang langsung 

dikonsumsi atau untuk menghasilkan barang dan jasa lainnya (government  

purchases on goods and services), lebih bersifat memacu pertumbuhan 

ekonomi.

2.   Sifat Transfer

Adalah segala pemindahan kekayaan kepada individu untuk 

kesejahteraan, termasuk subsidi (Government Transfer Payment) yang 

merupakan alat



redistribusi pendapatan.

Secara definisi pengeluaran pemerintah (G) yaitu semua pengeluaran yang 

dilakukan pemerintah dan pemerintah langsung memperoleh balas jasa 

dari pengeluaran tersebut.

Pengeluaran pemerintah berupa transfer (tr) yaitu semua pengeluaran 

pemerintah dan pemerintah tidak langsung memperoleh balas jasa dari 

pengeluaran tersebut.

Secara garis besar, pengeluaran negara dibagi menjadi dua, yaitu:

1.   pengeluaran rutin, yaitu pengeluaran pemerintah yang ditujukan 

untuk membiayai kegiatan rutin pelaksanaan pemerintahan.

2.   Pengeluaran pembangunan, yaitu pengeluaran yang ditujukan 

untuk pembiayaan kegiatan pembangunan (sektor-sektor).

Terdapat lima jenis pengeluaran rutin, yaitu:

1.   Belanja pegawai.

2.   Belanja barang.

3.   Subsidi daerah otonom.

4.   Bunga dan cicilan hutang.

5.   dan lain-lain (seperti: Pengeluaran untuk Pemilu, upah punggut pajak 

PBB, pembayaran jasa giro dan lain-lain).

H. Hubungan Antara Keuangan Pusat dan Daerah

Terdapat dua sistem yang bisa digunakan yaitu sentralisasi dan desentralisasi. 

Maka keuangan negara dibagi atas dua bagian yang saling terkait yaitu 

keuangan



daerah dan keuangan negara. Pada prinsipnya konsep-konsep dalam keuangan 

negara juga digunakan dalam keuangan daerah. Hubungan keuangan (fiskal) di 

Indonesia sering disebut pertimbangan keuangan. Hubungan antara pemerintah 

disuatu negara berarti lokasi dana antaraberbagai tingkat pemerintahan untuk 

menunjang kegiatan-kegiatan pemerintah pada bermacam-macam tingkatannya 

itu. Hubungan fiskal antara tingkat pemerintahan di Indonesia didasarkan atas 

UU No. 32 Tahun 1956. Dengan adanya hubungan fiskal ini menyebabkan 

wilayah pemerintahan di Indonesia dibagi-bagi atau berlapis-lapis. Sistem 

pemerintahan seperti ini disebut desentralisasi. Tingkat pemerintahan dibagi atas 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintahan Propinsi dan Pemda 

tingkat II yang disebut kabupaten/kotamadya. Kabupaten dibagi lagi menjadi 

kecamatan- kecamatan yang seterusnya kecamatan-kecamatan dibagi lagi 

menjadi desa-desa. Pada sistem pemerintahan desentralisasi, Pemda tingkat I dan 

tingkat II mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri, dalam hal penetapan kebijaksanaan, membuat perencanaan, 

pelaksanaan serta mencarisumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan. 

Dengan demikian sistem keuangan daerah tidak bisa terlepas dari tingkat pusat. 

Berdasarkan UU

No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah pada pasal 5 

ditegaskan bahwa agar daerah dapat mengurusi rumah tangganya sendiri, maka 

perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi karena tidak 

semua sumber-sumber tersebut dapat diberikan kepada daerah, maka daerah 

perlu diwajibkan menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan UU 

yang berlaku.



III.  METODE PENELITIAN

B.  Data dan Sumber Data

1.   Data primer

Data diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara langsung terhadap 

Kelompok Masyarakat (POKMAS) mengenai pelaksanaan Program Gemma TB 

dan menyebar kuisioner terhadap masyarakat sekitar kecamatan  untuk 

mengevaluasi pelaksanaan Program Gemma TB.

2.   Data Skunder

Data diperoleh dengan cara mencatat langsung dari  tempat yang orisinil seperti 

catatan resmi yang dibuat oleh tempat tersebut, keputusan dan ketetapan tenteng 

obyek penelitian dan keterangan-keterangan dari pihak   yang   berkaitan 

dengan obyek penelitian.

E.   Gambaran Umum Program Gerakkan Membangun Tapis Berseri 
2009

Program Gerakkan Membangun Bersama Tapis Berseri, yaitu suatu kegiatan 

yang dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat Bandar Lampung untuk berbuat 

kebaikan secara bersama dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat.

Tujuan Program GEMMA TB adalah meningkatkan partisipasi dan 
pemberdayaan



masyarakat di Kelurahan dalam pembangunan daerah, proses 

pembelajaran demokrasi dalam pembangunan, mengikutkan swadaya 

masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan, 

meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam 

melaksanakan proses pembangunan,

mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan, dan 

menimbulkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan yang 

dilakukan.

Prinsip Kebijakan Program GEMMA TB adalah Inisiatif, bermakna bahwa 

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan harus berasal dari usulan yang 

direncanakan oleh masyarakat Kelurahan itu sendiri. Partisipatif, bahwa dalam 

proses pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan mengedepankan 

partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif baik dalam bentuk 

pembiayaan, tenaga kerja, bahan material, maupun ide dan pemikiran, mulai clan 

perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Demokratis, bahwa dalam 

penentuan kegiatan yang akan direncanakan ditentukan clan diputuskan secara 

bersama baik di tingkat Kelurahan maupun di tingkat kecamatan. Manfaat, 

bahwa kegiatan-kegitan yang akan dflaksanakan dapat bermanfaat bagi 

kepentingan masyarakat. Gotong Royong, bahwa pelaksanaan kegiatan 

direncanakan mampu mengedepankan rasa gotong royong dan kebersamaan dan 

seluruh masyarakat. Berkelanjutan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat 

dipelihara, dan dilestarikan oleh masyarakat sendiri.

Sasaran lokasi kegiatan Program GEMMA TB adalah di wilayah Kelurahan pada

13 kecamatan di Kota Bandar Lampung berdasarkan hasil musyawarah tingkat 

kecamatan yang diverifikasi oleh konsultan manajemen pendamping dan 

disetujui



oleh Camat.

Kegiatan yang dapat dilakukan melalui Program GEMMA TB ini adalah 

keg  iatan pembangunan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan dan 

bermanfaat bagi masyarakat, seperti:

f. Pembangunan jalan dan jembatan 

g.   Pembangunan drainase

h.   Pembangunan sarana irigasi desa 

i. Pembangunan pasar Kelurahan

j. Pembnagunan fasilitas umum lainya

Program GEMMA TB ini fase pertama akan dilaksanakan dalam kurun waktu 

5 (lima) tahun. Dalam satu tahun masyarakat melaksanakan program selama 5 

(lima) bulan.

Sumber dana Program GEMMA TB adalah:

c.   Dana swadaya masyarakat dan pihak swasta dari Kelurahan

d.   Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) APBD Kota Bandar

Lampung.

F.  Metode Penggambilan Sampel

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang 

telah ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah pekerjaan proyek 

Program Gemma TB, yang dikelompokkan menjadi beberapa stratum dengan 

katagori Bagus, Sedang, kurang.  Untuk stratum bagus datanya berasal dari 

besarnya nilai BLM dan Swadaya Masyarakat yang mendukung banyaknya 

volume pekerjaan



2 2

2

pada kecamatan tersebut. Demikian pula  untuk stratum sedang dan kurang, 

datanya berasal dari besarnya nilai BLM dan Swadaya masyarakat yang 

mendukung banyaknya volume pekerjaan pada kecamatan tersebut. Desain 

sampel yang diambil yaitu Stratified Random Sampling dimana dalam desain 

sampel ini, sampel yang ditarik dengan memisahkan elemen-elemen 

populasi dalam kelompok-kelompok yang tidak over lapping yang disebut 

strata, dan kemudian memilih sebuah sampel secara random dari tiap 

stratum

(M. Nazir,1983:331).

Dalam pengambilan sampel, rumus yang digunakan adalah :

L∑ Ni
n =

. σi

2∑Ni2 . D + ∑ Ni . σi

Dimana:

D =  
   B  

24N Untuk mengadakan Estimasi terhadap total.

(M. Nasir, 1988 : 299)

Keterangan : L 
N

=
=

Banyak Strata
Besarnya populasi

n = Besarnya sampel
σ 2 = Variance subpopulasi stratum ii

D = Besar subsampel stratum i
B = Bound of error pada kepercayaan 95 %

Populasi dalam penelitian ini adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan 

program Gerakkan Membangun Tapis Berseri Tahun Anggaran 2009, Nilai B 

untuk Bound Of Error untuk total besarnya 500, dengan derajat kepercayaan 

95% (M.Nazir,1988 : 298) maka besar sampel yang harus diambil adalah :



2 2
Dengan B = 500 , maka D =  

      B   
= D =  

500
=  10,562,500.00

4N2 4(13)2

n =  
     3(  4,  752,  223,  850.  27)     
623187500+1140432550.55

14,256,671,550.81 n = 1,763,620,050.55

=  5.97  dibulatkan menjadi 6

n ni = L

    6 
= 2

= 2

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas maka, jumlah sampel yang 

diperlukan sebanyak 2 kelompok masyarakat yang melaksanakan program 

Gerakkan Membangun Tapis Berseri Tahun Anggaran 2009.

Teluk Betung Selatan merupakan sample Kecamatan yang menggunakan dana 

terbesar, dan Kecamatan Rajabasa merupakan Kecamatan yang menggunakan 

dana terkecil dalam Program Gemma Tapis Berseri Tahun Anggaran 2009. 

Hal ini dijelaskan pada Tabel 5 dibawah ini.



Tabel 5  Jumlah BLM dan Swadaya Masyarakat Program Gemma Tapis

Berseri Tahun Anggaran 2009 (Rp.)

Kecamatan
Total BLM dan

Swadaya
Masyarakat

Kedaton 1,127,977,506
Kemiling 955,647,300
Panjang 988,420,805
Rajabasa 538,903,900
Sukabumi 895,688,755
Sukarame 636,290,140
Tanjung Karang Barat 1,019,524,545
Tanjung Karang Pusat 1,430,084,725
Tanjung Karang Timur 1,555,059,995
Tanjung Senang 1,303,212,377
Teluk Betung Barat 1,050,096,630
Teluk Betung Selatan 1,652,326,907
Teluk Betung Utara 1,268,760,545

Jumlah 14,421,994,130
Sumber: Laporan akhir Program Gerakan Membangun Bersama Tapis Berseri tahun

anggaran 2009

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa Kecamatan Teluk Betung Selatan 

menggunakan dana sebanyak Rp. 1,652,326,907.00 sehingga berdasarkan data 

yang ada Kecamatan Teluk Betung Selatan dapat menjadi Sampel penelitian 

sebagai Kecamatan yang menggunakan dana terbesar pada Program Gemma 

Tapis Berseri Tahun Anggaran 2009. Selain itu dapat diketahui bahwa 

Kecamatan Rajabasa merupakan Kecamatan dengan pengunaan dana terkecil 

dibandingkan dengan dua belas kecamatan lainnya, dengan jumlah dana Rp. 

538,903,900.00.

D.   Analisis

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan metode deskriptif 

yaitu menggambarkan analisis tabel hasil kuisioner dari kelompok masyarakat 

yang melaksanakan Program Gerakkan Membangun Tapis Berseri Tahun 

Anggaran



2009 dan menjelaskan hasil wawancara yang dilakukan kepada kelompok 

masyarakat yang melaksanakan program Gerakkan Membangun Tapis 

Berseri Tahun Anggaran 2009.



IV. PEMBAHASAN

E.  Analisis Kualitatif Sampel Berdasarkan Data Primer

3.  Analisis Berdasarkan BLM dan Swadaya Masyarakat

Pada Program Gemma Tapis Berseri Tahun Anggaran 2009 sumber dana berasal 

dari dua sumber yaitu, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang berasal dari 

dana APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dana Swadaya Masyarakat yang 

berasal dari partisipasi masyarakat secara kolektif baik dalam bentuk uang, 

material bahan bangunan, tenaga kerja, maupun swadaya lahan masyarakat. 

Swadaya masyarakat tersebut secara langsung menggambarkan respon 

masyarakat terhadap program Gemma Tapis Berseri Tahun Anggaran 2009. 

Selain itu hal ini juga menggambarkan bahwa pastisipasi masyarakat dalam 

program ini, karena dalam swadaya masyarakat selain masyarakat berpartisipasi 

dalam bentuk materi masyarakat juga berpartisipasi dalam bentuk tenaga kerja.

Pada daerah penelitian Realisasi Swadaya Masyarakat masing-masing 

Kecamatan meningkat. Di Kecamatan Teluk Betung Selatan Swadaya 

Masyarakat sebesar

Rp. 332,326,907.00, dan pada Kecamatan Rajabasa sebesar Rp. 538,903,900.00.



4.  Analisis Berdasarkan Pekerjaan

Pada kedua kecamatan ini ada tiga jenis pekerjaan yang mendominasi yaitu 

pembuatan jalan paving blok, pembuatan/perbaikan saluran drainase, dan 

pembuatan/perbaikan talud. Sebenarnya tidak hanya pada kedua kecamatan ini 

yang mendominasi pekerjaan tersebut, pada kecamatan lainpun ketiga 

pekerjaan ini juga mendominasi.

Tabel 7  Jenis Pekerjaan Program Gemma Tapis Berseri Tahun Anggaran

2009 (M2)

Kecamatan
Jenis Pekerjaan

Paving Drainase Talud
Kedaton 6,296.83 2.11 2.12
Kemiling 2,445.41 4.75 1.49
Panjang 848.15 1.60 1.98
Rajabasa 2,003.11 7.87 3.36
Sukabumi 864.60 3.60 0.93
Sukarame 2,479.34 1.44 0.73
Tanjung Karang Barat 720.46 2.56 1.94
Tanjung Karang Pusat 2,907.65 4.30 3.32
Tanjung Karang Timur 927.35 2.61 1.06
Tanjung Senang 431.50 0.87 0.60
Teluk Betung Barat 3,129.39 1.34 1.17
Teluk Betung Selatan 1,683.49 1.79 1.47
Teluk Betung Utara 3,361.94 2.80 1.59

Sumber: Laporan akhir Program Gerakan Membangun Bersama Tapis Berseri tahun
anggaran 2009

Kecamatan Rajabasa dengan Dana BLM sebesar Rp. 480,000,000.00 dan Dana

Swadaya Masyarakat sebesar Rp. 58,903,900.00, Kecamatan Rajabasa

membangun 2,003.11 m2 jalan Paving Blok, 2.11 m2 Drainase, dan 2.12 m2 

Talud. Kemudian pada Kecamatan Teluk Betung Selatan dengan Dana BLM 

sebesar Rp.

1,320,000,000.00 dan Dana Swadaya Masyarakat sebesar

Rp. 332,326,907.00, Kecamatan Teluk Betung Selatan membangun 1,683.49 m2

jalan Paving Blok, 1.79 m2   Drainase, dan 1.47 m2   Talud.



F.  Analisis Kualitatif Sampel Berdasarkan Data Sekunder

4. Sosialisasi Program Gerakkan Membangun Tapis Berseri Terhadap

Masyarakat

Tabel 8.  Kelompok Masyarakat sebelumnya Mengetahui tentang Program
Gemma Tapis Berseri Tahun Anggaran 2009

Mengetahui Program Gemma
Tapis Berseri

Tahun Anggaran 2009

Jumlah
Masyarakat

Persentase (%)

Ya
Tidak
Tidak sama sekali

40
-
-

100
-
-

Total 40 100
Sumber : Data Primer, Tahun 2009

Berdasarkan Tabel 8 memperlihatkan bahwa semua kelompok masyarakat

(Pokmas) penerima subsidi dari Program Gemma Tapis Berseri Tahun Anggaran

2009 mengetahui informasi tentang Program Gemma Tapis Berseri Tahun 

Anggaran 2009 karena diadakan sosialisasi dan pelatihan program tersebut 

pada tiga belas Kecamatan dan 98 Kelurahan di Kota Bandar Lampung. Hal ini 

memperlihatkan bahwa program ini banyak diketahui oleh Pokmas karena 

informasi disebarluaskan secara langsung.

Tabel 9. Pihak Kelurahan Mensosialisasikan kepada Pokmas akan adanya
Program Gemma Tapis Berseri Tahun Anggaran 2009

Adanya Sosialisasi tentang
Program Gemma Tapis Berseri

Tahun Anggaran 2009

Jumlah
Masyarakat

Persentase (%)

Ya
Tidak
Tidak sama sekali

25
10
-

85.00
15.00

-
Total 40 100

Sumber : Data Primer, Tahun 2009



Dari Tabel 9 memperlihatkan bahwa mayoritas Pokmas sebanyak 85.00 

persen merasa disosialisasikan oleh petugas kelurahan mengenai adanya 

Program

Gemma Tapis Berseri Tahun Anggaran 2009. Sosialisasi yang diberikan 

berkaitan dengan Pokmas diharapkan mampu menyusun rencana kegiatan di 

kelurahannya masing-masing, Selain itu Pokmas juga diharapkan mampu 

melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan di kelurahannya 

masing-masing. Serta mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan yang 

dilakukan. Sedangkan

15.00 persen merasa tidak disosialisasikan dari kelurahan melainkan 

mengetahuinya dari tetangga. Untuk lebih jelas mengenai dari mana 

informasi yang didapat mengenai akan adanya Program Gemma Tapis 

Berseri Tahun Anggaran 2009 tabel 10 berikut.

Tabel 10.  Sumber Informasi Mengenai Adanya Program Gemma Tapis
Berseri Tahun Anggaran 2009

Sumber Informasi Jumlah
Masyarakat

Persentase (%)

Dari ketua lingkungan
Dari Tenaga Teknis Gemma Tapis
Dari kelurahan
Dari tetangga

12
5

23
2

35,71
8,25

45,24
4,76

Total 40 100
Sumber : Data Primer, Tahun 2009

Tabel 10 memperlihatkan, bahwa mayoritas keluarga responden sebanyak 45,24 

persen mengetahui informasi mengenai Program Gemma Tapis Berseri Tahun 

Anggaran 2009 dari kelurahan yang mensosialisasikan langsung Program 

Gemma Tapis Berseri Tahun Anggaran 2009. Sedangkan 35,71 persen 

mengetahui informasi akan adanya Program Gemma Tapis Berseri Tahun 

Anggaran 2009 dari ketua lingkungan masing-masing. Sisanya 8,25 persen 

mengetahui informasi



mengenai Program Gemma Tapis Berseri Tahun Anggaran 2009 dari Tenaga 

Teknis Lapangan Program Gemma Tapis Berseri Tahun Anggaran 2009. Tenaga 

Teknis Lapangan adalah orang  yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Camat 

atas hasil musyawarah Pokmas melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Bandar Lampung. Tenaga Teknis bertanggungjawab Memberikan dukungan 

teknis dan pendampingan dalam pelaksanaan Program Gemma Tapis Berseri 

bidang infrastruktur, penataan lingkungan dan peningkatan sumber daya 

manusia. Kemudian Bertanggung jawab demi kesinambungan pelaksanaan 

program. Dan Menyusun laporan rencana kegiatan, laporan kemajuan fisik dan 

keuangan, laporan bulanan, laporan penyelesaian kegiatan dan laporan evaluasi 

serta melaporkannya kepada Ketua Pelaksana Kota melalui Sekretariat. Sekitar

4,76 persen mengetahui dari tetangga.

Tabel 11.  Adanya Program Lain yang Diterima selain Program Gemma
Tapis Berseri Tahun Anggaran 2009.

Program Selain Program Gemma
Tapis Berseri Tahun Anggaran

2009

Jumlah
RESPONDEN

Persentase (%)

Ada
Tidak ada

24
16

59,06
40,94

Total 40 100
Sumber : data Primer, Tahun 2009

Tabel 11 memperlihatkan mayoritas responden sebanyak 59,06 persen 

menerima program lain selain Program Gemma Tapis Berseri Tahun Anggaran 

2009, Program lainnya yang mereka terima serupa dengan Program Gemma 

Tapis Berseri Tahun Anggaran 2009 diantaranya adalah PNPM Mandiri dan 

P2PKP. sedangkan sisanya 40,94 persen tidak menerima program lain selain 

Program Gemma Tapis Berseri Tahun Anggaran 2009.



5.  Ketepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Gerakkan
Membangun Tapis Berseri Terhadap Masyarakat.

Tabel 12.  Keterlibatan Masyarakat Untuk Memberikan Masukkan Tentang 
Sarana Dan Prasarana Yang Akan Dibangun Pada Program 
Gemma Tapis Berseri Tahun Anggaran 2009

.
Keterlibatan Masyarakat Jumlah

RESPONDEN
Persentase (%)

Ya
Tidak
Tidak sama sekali

34
5
1

39,25
12,15
2,06

Total 40 100
Sumber : data Primer, Tahun 2009

Dari Tabel 12 diatas dari 40 orang sample sebanyak 39,25 persen dimintai 

pendapat atau masukkan mengenai sarana dan prasarana apa saja yang akan 

dibangun disekitar tempat tinggal mereka. Kemudian sebanyak 12,15 persen dari 

sample 40 orang menyatakan tidak terlibat dalam penentuan sarana dan 

prasarana yang dibangun disebabkan mereka tidak  mengetahui tentang 

Program Gemma Tapis Berseri Tahun Anggaran 2009. Dan sebanyak 2,06 

persen responden tidak terlibat sama sekali disebabkan karena didekat tepat 

tinggal mereka tidak dibangun sarana atau prasarana, sebab lingkungan tempat 

mereka tinggal baik sarana maupun prasarana yang ada masih terawat baik.

Tabel 13.  Kesesuaian Sarana dan Prasarana Yang dibangun dengan Yang 
Dibutuhkan Masyarakat Pada Program Gemma Tapis Berseri 
Tahun Anggaran 2009

.
Kesesuaian Sarana dan Prasarana

Yang dibangun dengan Yang
Dibutuhkan Masyarakat

Jumlah
Responden

Persentase (%)

Ya
Tidak
Tidak sama sekali

38
2
-

98,15
1,85

-
Total 40 100

Sumber : data Primer, Tahun 2009



Dari Tabel 13 menurut 98,15 persen dari 40 responden berpendapat bahwa sarana 

dan prasarana yang dibangun merupakan jenis-jenis dari sarana dan prasarana 

yang sudah lama masyarakat sekitar butuhkan. Misalnya seperti jalan paving 

block, sebelum ada Program Gemma Tapis Berseri Tahun Anggaran 2009 jalan 

tersebut merupakan jalan tanah biasa yang jika tersiram hujan akan menjadi 

becek dan licin, sehingga dapat menyebabkan orang yang melewati jalan itu 

terpeleset dan jatuh. Kemudian sebanyak 1,85 persen responden merasa sarana 

dan

prasarana yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hal ini 

disebabkan karena ada beberapa sarana dan prasarana yang dibangun namun 

kondisi sarana atau prasarana sebelumnya masih cukup baik menurut 

responden tetapi tidak cukup baik untuk Pokmas sehingga diadakan perbaikan 

atau pembangunan ulang sarana dan prasarana tersebut.

Tabel 14.  Adanya Pembangunan Sarana dan Prasarana Yang seharusnya
Tidak Perlu dibangun.

Pembangunan Sarana dan
Prasarana yang Tidak Perlu 

dibangun

Jumlah
RESPONDEN

Persentase (%)

Ada
Tidak ada
Tidak ada sama sekali

-
40
-

-
100

-
Total 40 100

Sumber : data Primer, Tahun 2009

Tabel 14 memperlihatkan mayoritas responden sebanyak 100 persen 

berpendapat bahwa seluruh sarana dan prasarana yang dibangun memang adalah 

sarana dan prasarana yang perlu dibangun disekitar lingkungan tempat tinggal 

mereka. Hal ini disebabkan karena masyarakat dilibatkan secara langsung dalam 

perencanaan pembangunan sarana dan prasarana yang akan dibangun. Sehingga 

sarana dan prasarana yang tidak perlu dibangun tidak dibangun oleh Pokmas.



Tabel 15  Adanya Sarana dan Prasarana Yang Tidak Dapat Dibangun Di
Sekitar Lingkungan Tempat Tinggal Masyarakat.

Sarana dan Prasarana Yang Tidak
Dapat Dibangun Di Sekitar

Lingkungan Tempat Tinggal
Masyarakat

Jumlah
RESPONDEN

Persentase (%)

Ada
Tidak ada
Tidak ada sama sekali

20
20
-

50
50
-

Total 40 100
Sumber : data Primer, Tahun 2009

Tabel 15 Hasil observasi terhadap pertanyaan ini membuahkan hasil bahwa 50 

persen responden merasa tidak ada sarana atau prasarana yang tidak dapat 

dibangun di sekitar lingkungan tempat mereka tinggal. Hal ini disebabkan 

mereka merasa puas karena hasil dari pembangunan tersebut dapat memperbaiki 

keadaan sekitar tempat tinggal mereka. Dan 50 persen lainnya merasa masih ada 

beberapa sarana dan prasarana yang belum dibangun atau diperbaiki karena, 

menurut meraka masih banyak jalan, drainase, dan talud yang belum dibangun 

atau diperbaiki sedangkan banyak orang yang lalu-lalang disekitar lokasi 

tersebut.

6. Respon Masyarakat Terhadap Program Gerakkan Membangun Tapis
Berseri Terhadap Masyarakat

Tabel 16  Masyarakat Turut Berpartisipasi dalam Program Gerakkan
Membangun Tapis Berseri Tahun Anggaran 2009

Masyarakat Turut Berpartisipasi
dalam Program Gerakkan
Membangun Tapis Berseri

Jumlah
Responden

Persentase (%)

Ya
Tidak
Tidak sama sekali

38
2
-

98,15
1,85

-
Total 40 100

Sumber : data Primer, Tahun 2009



Dari Tabel 16 menurut 98,15 persen dari 40 responden berpendapat bahwa 

mereka turut berpartisipasi dalam Program Gerakkan Membangun Tapis 

Berseri Tahun Anggaran 2009 baik dalam swadaya materi, lahan, dan tenaga 

kerja. Dan

1,85 persen tidak berpartisipasi dalam Program Gerakkan Membangun 

Tapis Berseri Tahun Anggaran 2009 disebabkan oleh sarana dan prasarana 

yang dibangun tidak disekitar lingkungan tinggal mereka.

Table 17  Program Gerakkan Membangun Tapis Berseri Tahun Anggaran
2009 Membantu Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Di Sekitar Lingkungan Tempat Tinggal Masyarakat

Membantu Percepatan
Pembangunan Sarana dan

Prasarana Di Sekitar Lingkungan
Tempat Tinggal Masyarakat

Jumlah
Responden

Persentase (%)

Ya
Tidak
Tidak sama sekali

40
-
-

100
-
-

Total 40 100
Sumber : data Primer, Tahun 2009

Dari Tabel 17 menurut 99,25 persen dari 40 responden berpendapat bahwa 

Program Gerakkan Membangun Tapis Berseri Tahun Anggaran 2009 

membantu percepatan pembangunan sarana dan prasarana di sekitar lingkungan 

tempat tinggal masyarakat. Hal ini disebabkan oleh perencanaan, pengerjaan, 

dan pengawasan yang dilakukan langsung oleh masyarakat, sehingga pekerjaan 

menjadi efektif dan efisien.



Table 18 Kesesuaian Antara Rencana Pekerjaan Dengan Realisasi Di 
Lapangan Program Gerakkan Membangun Tapis Berseri Tahun 
Anggaran 2009

Kesesuaian Antara Rencana
Pekerjaan Dengan Realisasi Di

Lapangan

Jumlah
Responden

Persentase (%)

Ya
Tidak
Tidak sama sekali

40
-
-

100
-
-

Total 40 100
Sumber : data Primer, Tahun 2009

Dari Tabel 18 Keseluruhan responden berpendapat bahwa rencana pekerjaan 

Program Gerakkan Membangun Tapis Berseri sesuai dengan realisasi di 

lapangan baik dari segi jenis pekerjaan yang akan dibangun dan volume 

pekerjaan dilapangan.

Tabel 19  Program Gerakkan Membangun Tapis Berseri Dilanjutkan
Ditahun Berikutnya

Kelanjutan Program Jumlah
Responden

Persentase (%)

Ya
Tidak
Tidak sama sekali

40
-
-

100
-
-

Total 40 100
Sumber : data Primer, Tahun 2009

Dari Tabel 18 Keseluruhan responden berpendapat bahwa Program 

Gerakkan Membangun Tapis Berseri seharusnya dilanjutkan di tahun-tahun 

berikutnya. Karena Program Gerakkan Membangun Tapis Berseri selain 

membantu percepatan pembangunan di kelurahan-kelurahan juga 

mengikutsertakan masyarakat sekitar dalam melakukan kegiatan 

pembangunan sarana dan prasarana. Sehingga masyarakat sendiri yang 

menentukan apa yang akan dibangun, berapa banyak yang akan dibangun, 

dan masyarakat sendiri yang



melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana dan pengerjaan sarana 

dan prasarana.

G. Analisis data dan Pengujian Program Gerakkan Membangun Tapis 
Berseri Tahun Anggaran 2009  dilihat dari Sosialisasi Program 
Gerakkan Membangun Tapis Berseri, Ketepatan Pembangunan Sarana 
dan Prasarana, Dan Respon Masyarakat Terhadap Program Gerakkan 
Membangun Tapis Berseri

No
Variabel

Total
Skor
Riil

Total
Skor

Harapan

%
Pencapaian

A Sosialisasi Program Gerakkan Membangun Tapis Berseri
1 Mengetahui Program Gemma

Tapis Berseri Tahun Anggaran
2009

100 100 100

2 Adanya Sosialisasi tentang
Program Gemma Tapis Berseri
Tahun Anggaran 2009

85 100 85

3 Sumber Informasi 100 100 100
4 Program Selain Program

Gemma Tapis Berseri Tahun
Anggaran 2009

59 100 59

B Ketepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
1 Keterlibatan Masyarakat 39 100 39
2 Kesesuaian Sarana dan

Prasarana Yang dibangun
dengan Yang Dibutuhkan
Masyarakat

92 100 92

3 Pembangunan Sarana dan
Prasarana yang Tidak Perlu
dibangun

100 100 100

4 Sarana dan Prasarana Yang
Tidak Dapat Dibangun Di 
Sekitar Lingkungan Tempat 
Tinggal Masyarakat

50 100 50



C Respon Masyarakat Terhadap Program Gerakkan Membangun
Tapis Berseri
1 Masyarakat Turut Berpartisipasi

dalam Program Gerakkan
Membangun Tapis Berseri

98 100 98

2 Kesesuaian Antara Rencana
Pekerjaan Dengan Realisasi Di
Lapangan

100 100 100

3 Membantu Percepatan
Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Di Sekitar 
Lingkungan Tempat Tinggal 
Masyarakat

100 100 100

4 Kelanjutan Program 100 100 100
Total 1.023 1.200 98.23

Keterangan :
0  -40% : Kurang
40-70% : Cukup
70-100% : Baik

Matrik hasil analisis data untuk mengetahui Sosialisasi Program Gerakkan 

Membangun Tapis Berseri, Ketepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Dan 

Respon Masyarakat Terhadap Program Gerakkan Membangun Tapis Berseri. Jika 

kita urutkan dari 3 (tiga) aspek yang ada maka, pada urutan pertama adalah aspek 

Respon Masyarakat Terhadap Program Gerakkan Membangun Tapis Berseri 

dengan 98,99 %, kedua aspek Ketepatan Sosialisasi Program dengan 98,84 %, 

dan yang ketiga aspek Respon Masyarakat Terhadap Program Gerakkan 

Membangun Tapis Berseri dengan 98,58 %. Secara keseluruhan matrik analisis 

pelaksanaan Program Gerakkan Membangun Tapis Berseri dilihat Sosialisasi 

Program Gerakkan Membangun Tapis Berseri, Ketepatan Pembangunan Sarana 

dan Prasarana, dan Respon Masyarakat Terhadap Program Gerakkan Membangun 

Tapis Berseri adalah 98,23 % yang berarti nilainya Baik.



H. Dampak Sosial Program Gerakkan Membangun Tapis Berseri Tahun
Anggaran 2009 Terhadap Masyarakat

Dampak sosial adalah dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat setelah 

Program Gerakkan Membangun Tapis Berseri Tahun Anggaran 2009 

dilaksanakan. Dampak Sosial Biaya adalah menghitung banyaknya biaya yang 

dikeluarkan masyarakat baik sebelum ataupun sesudah Program Gerakkan 

Membangun Tapis Berseri Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan. Dampak Sosial 

Waktu adalah menghitung lama atau cepatnya suatu jarak tempuh sebelum 

ataupun sesudah Program Gerakkan Membangun Tapis Berseri Tahun 

Anggaran

2009 dilaksanakan. Dampak Sosial Kesehatan adalah menghitung melihat 

dampak kesehatan masyarakat dari Program Gerakkan Membangun Tapis Berseri 

Tahun Anggaran 2009.

1. Dampak Sosial Biaya Dari Pembangunan Paving Block dan Talud 

Dampak Sosial Biaya adalah menghitung banyaknya biaya yang dikeluarkan 

masyarakat baik sebelum ataupun sesudah Program Gerakkan Membangun 

Tapis Berseri Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan.

Tabel 20  Banyaknya Masyarakat Yang Melewati Jalan Sebelum dan
Sesudah Pembuatan Paving Block dan Talud

Masyarakat Yang Melewati Jalan
Sebelum Paving Block dan Talud

Dibuat

Masyarakat Yang Melewati Jalan
Sesudah Paving Block dan Talud

Dibuat
20 40

Sumber : data Primer, Tahun 2009

Dari Tabel 20 diketahui bahwa sebanyak 20 orang melewati jalan sebelum 

dibuat paving block dan talud hal ini disebabkan, sebelum jalan dibuat menjadi 

jalan paving block dan talud jika hujan jalan tersebut berlumpur dan licin 

sehingga



masyarakat jarang melewati jalan tersebut. Sehingga masyarakat harus 

memutar jalan melewati jalan lain yang lebih jauh dengan biaya kurang lebih 

sekitar

Rp. 2,000.00.

Tabel 21  Biaya Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pembuatan Paving Block 
dan Talud

Biaya Masyarakat Sebelum Pembuatan
Paving Block dan Talud

Biaya Masyarakat Sesudah
Pembuatan Paving Block dan Talud

Rp. 112,000.00 0
Sumber : data Primer, Tahun 2009

Setelah diadakan pembuatan dan perbaikan jalan dan talud, masyarakat 

dapat menghemat pengeluaran sebesar Rp. 112,000.00 perbulan.

2.  Dampak Sosial Waktu Paving Block dan Talud

Dampak Sosial Waktu adalah menghitung lama atau cepatnya suatu jarak 

tempuh sebelum ataupun sesudah Program Gerakkan Membangun Tapis Berseri 

Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan.

Tabel 22  Banyaknya Masyarakat Yang Melewati Jalan Sebelum dan 
Sesudah Pembuatan Paving Block dan Talud Dengan Berjalan 
Kaki dan Kendaraan Bermotor

Responden Masyarakat Pedagang Jumlah
Pejalan kaki 10 10 20
Kendaraan Bermotor 10 15 25

Sumber : data Primer, Tahun 2009

Dari Tabel 22 diketahui bahwa sebanyak 20 orang melewati jalan sebelum 

dibuat paving block dan talud hal ini disebabkan, sebelum jalan dibuat menjadi 

jalan paving block dan talud akses jalan yang jauh dari jalan utama 

menyebabkan masyarakat segan melewati tersebut. Hal ini disebabkan oleh 

lamanya waktu



tempuh ke jalan utama, Sehingga masyarakat harus memutar jalan melewati jalan 

yang lebih jauh dengan lama perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 15 menit 

dan dengan kendaraan bermotor sekitar 10 menit.

Tabel 23  Waktu Tempuh Masyarakat Ke Jalan Utama Sebelum Pembuatan
Serta Perbaikan Jalan Paving Block dan Talud

Waktu Tempuh Ke Jalan Utama
Sebelum Perbaikan Jalan Paving Block

dan Talud Dengan Berjalan Kaki

Waktu Tempuh Ke Jalan Utama
Sebelum Perbaikan Jalan Paving

Block dan Talud Kendaraan 
bermotor

9,000 menit 7,500 menit
Sumber : data Primer, Tahun 2009

Dalam satu bulan Sebelum Perbaikan Jalan Paving Block dan Talud 20 orang 

pejalan kaki menghabiskan waktu sekitar 9,000 menit, dan 25 unit kendaraan 

bermotor menghabiskan 9,000 menit untuk menempuh perjalanan menuju jalan 

utama. Setelah diadakan perbaikan jalan paving block dan talud lama 

perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 10 menit dan dengan kendaraan 

bermotor sekitar 5 menit.

Tabel 24  Waktu Tempuh Masyarakat Ke Jalan Utama Setelah Pembuatan
Serta Perbaikan Jalan Paving Block dan Talud

Waktu Tempuh Ke Jalan Utama Setelah
Perbaikan Jalan Paving Block dan

Talud Dengan Berjalan Kaki

Waktu Tempuh Ke Jalan Utama
Setelah Perbaikan Jalan Paving 

Block dan Talud Kendaraan 
bermotor

6,000 menit 3,750 menit
Sumber : data Primer, Tahun 2009

Dalam satu bulan Setelah Perbaikan Jalan Paving Block dan Talud 20 orang 

pejalan kaki menghabiskan waktu sekitar 6,000 menit, dan 25 unit kendaraan 

bermotor menghabiskan 3,750 menit untuk menempuh perjalanan menuju 

jalan



utama. Ini berarti 20 orang pejalan kaki menghemat waktu sebanyak 3,000 

menit dan 20 unit kendaraan bermotor menghemat waktu sebanyak 3,750 menit.

Berdasarkan quisioner yang disebarkan pada responden, sebagian besar yang 

melintasi jalan tersebut adalah pedagang yang mengaku mengalami kerugian 

Rp. 5,00.00 per-menit bagi pedagang yang berjualan tidak menggunakan 

kendaraan bermotor. Serta kerugian sekitar Rp. 1,500.00 per-menit untuk 

setiap unit kendaraan bermotor yang melintasi jalan tersebut. Setelah jalan 

diperbaiki pedangang mengaku mengalami keuntungan Rp. 1,500.00 per-menit 

bagi pedagang yang berjualan tidak menggunakan kendaraan bermotor. Serta

keuntungan sekitar Rp. 3,500.00 per-menit untuk setiap unit kendaraan 

bermotor yang melintasi jalan tersebut

Tabel 25  Selisih Biaya Dari Waktu Tempuh Masyarakat Ke Jalan Utama 
Sebelum dan Setelah Pembuatan Serta Perbaikan Jalan Paving 
Block dan Talud

Kegiatan
Responden

Sebelum
Pembuatan 

Serta 
Perbaikan

Setelah 
Pembuatan 

Serta Perbaikan
Selisih

Pejalan Kaki Rp. 2,250,000 Rp. 6,750,000 Rp. 4,500,000
Kendaraan bermotor Rp. 6,750,000 Rp. 7,875,000 Rp. 1,125,000

Jumlah Rp. 9,000,000 Rp. 14,625,000 Rp. 5,625,000
Sumber : data Primer, Tahun 2009

Dalam satu bulan Setelah Perbaikan Jalan Paving Block dan Talud 10 orang 

pedagang pejalan kaki dapat meningkatkan keuntungan sebesar Rp. 

4,500,000.00 sehingga penghasilan mereka menjadi Rp. 675,000.00 per-orang 

dalam satu bulannya. Untuk pedagang dengan menggunakan kendaraan 

bermotor mereka



meningkatkan keuntungannya sebanyak Rp. 1,125,000.00, dan 

meningkatkan penghasilan per-unit sebesar Rp. 525,000.00.

3. Dampak Sosial Kesehatan Drainase

Dampak Sosial Kesehatan adalah menghitung melihat dampak kesehatan 

masyarakat dari Program Gerakkan Membangun Tapis Berseri Tahun 

Anggaran

2009.

Tabel 26  Banyaknya Masyarakat Yang Sakit Sebelum dan Sesudah
Pembuatan Drainase

Banyaknya Masyarakat Yang Sakit
Sebelum Pembuatan Drainase

Banyaknya Masyarakat Yang Sakit
Sesudah Pembuatan Drainase

35 orang 15 orang
Sumber : data Primer, Tahun 2009

Penyakit yang diderita masyarakat sebelum adanya pembuatan atau 

perbaikan drainase adalah penyakit yang disebabkan oleh genangan air 

seperti demam berdarah, malaria, dan diare. Umumnya biaya pengobatan 

per-orang sekitar Rp. 50,000.00 dan biaya pengobatan ini ditanggung oleh 

masyarakat sekitar lingkungan yang Drainasenya buruk.

Tabel 27  Biaya Kesehatan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pembuatan
Drainase

Banyaknya Masyarakat Yang Sakit
Sebelum Pembuatan Drainase

Banyaknya Masyarakat Yang Sakit
Sesudah Pembuatan Drainase

Rp. 1,750,000 Rp. 750,000
Sumber : data Primer, Tahun 2009

Dengan adanya perbaikan drainase dan didukung dengan pola hidup sehat 

beban pengeluaran pengobatan masyarakat menurun dari sebesar Rp. 

1,750,000.00 menjadi Rp. 750,000.00.



I. Dampak Penyerapan Tenaga Kerja Swadaya Terhadap Pengangguran di 
Sekitar Lokasi Pelaksanaan Program Gerakkan Membangun Tapis 
Berseri Tahun Anggaran 2009

Selain memperbaiki sarana dan prasarana yang mendukung mobilisasi 

perekonomian masyarakat mikro, program ini juga mengusung swadaya tenaga 

kerja masyarakat untuk memberdayakan masyarakat sekitar yang tidak 

produktif menjadi produktif. Satuan Harian Orang kerja (HOK) di hargai 

sebesar

Rp. 43,000.00 per hari, kumulatif dari swadaya tenaga kerja masuk ke dalam 

total swadaya masyarakat.

Tabel 28  Jumlah Penduduk yang bekerja dan tidak bekerja di Kota Bandar
Lampung Tahun 2009

Kecamatan
Jumlah

Penduduk Bekerja
Tidak

Bekerja

Kedaton 89,793 88,191 1,602
Kemiling 53,193 51,866 1,327
Panjang 62,610 61,012 1,598
Rajabasa 32,391 31,012 1,379
Sukabumi 51,861 50,488 1,373
Sukarame 54,369 53,108 1,261
Tanjung Karang Barat 53,764 52,685 1,079
Tanjung Karang Pusat 81,125 80,011 1,114
Tanjung Karang Timur 83,419 82,294 1,125
Tanjung Senang 29,247 27,376 1,871
Teluk Betung Barat 54,505 52,056 2,449
Teluk Betung Selatan 110,276 109,257 1,019
Teluk Betung Utara 66,327 64,577 1,750

Jumlah 822,880 803,933 18,947
Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2009

Tabel 28 menjelaskan bahwa pada kecamatan Rajabasa yang menggunakan 

dana terkecil jumlah penduduknya sebanyak 32,391 jiwa dengan jumlah 

penduduk yang bekerja sebanyak 88,191 jiwa dan penduduk yang tidak bekerja 

adalah



1,602 jiwa. Pada Kecamatan Teluk Betung Selatan yang menggunakan dana 

terbesar jumlah penduduknya sebanyak 110,276 jiwa dengan jumlah 

penduduk yang bekerja sebanyak 109,257 jiwa dan penduduk yang tidak 

bekerja adalah

1,019 jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak penduduk yang tidak 

bekerja dibandingkan yang bekerja, dengan demikian tingkat penangguran di 

Kota Bandar Lampung masih dapat dikatagorikan tinggi.

Tabel 29  Biaya Kesehatan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pembuatan
Drainase

Kecamatan
Tidak

Bekerja

Tenaga
Kerja 

Terserap 
(Orang)

Selisih

Kedaton 1,602 219 1,383
Kemiling 1,327 183 1,144
Panjang 1,598 186 1,412
Rajabasa 1,379 101 1,278
Sukabumi 1,373 160 1,213
Sukarame 1,261 130 1,131
Tanjung Karang Barat 1,079 161 918
Tanjung Karang Pusat 1,114 300 814
Tanjung Karang Timur 1,125 288 837
Tanjung Senang 1,871 107 1,764
Teluk Betung Barat 2,449 212 2,237
Teluk Betung Selatan 1,019 305 714
Teluk Betung Utara 1,750 266 1,484

Jumlah 18,947 2,618 16,329
Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2009

Tabel 28 menggambarkan bahwa sebanyak 1,379 jiwa penduduk yang tidak 

bekerja pada Kecamatan Rajabasa dapat terserap sebanyak 101 jiwa penduduk 

sebagai Swadaya Tenaga Kerja Program Gerakkan Membangun Tapis Berseri 

Tahun Anggaran 2009. Pada Kecamatan Teluk Betung Selatan sebanyak 1,019 

jiwa penduduk yang tidak bekerja terserap sebanyak 305 jiwa penduduk 

sebagai Swadaya Tenaga Kerja Program Gerakkan Membangun Tapis Berseri 

Tahun Anggaran 2009. Secara Keseluruhan Program Gerakkan Membangun 

Tapis



Berseri Tahun Anggaran 2009 dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 2,618 

jiwa penduduk yang tidak bekerja dan diberdayakan sebagai tenaga kerja 

Program Gerakkan Membangun Tapis Berseri Tahun Anggaran 2009.

Tabel 30  Biaya Swadaya Tenaga Kerja Masyarakat

Pendapatan
Masyarakat Per Minggu

Pendapatan
Masyarakat Per Bulan

Pendapatan
Masyarakat Selama

Program Berlangsung
Rp. 280,000 Rp. 1,120,000 Rp. 6,720,000

Sumber : data Primer, Tahun 2009

Upah Harian Orang Kerja (HOK) adalah sebesar Rp. 40,000.00 sehingga dalam 

satu minggu seorang tenaga kerja diupah Rp. Rp. 280,000.00. Dalam satu bulan 

seorang tenaga kerja mendapat upah sebesar Rp. 1,120,000.00, dan selama 

program ini berlangsung selama enam bulan seorang tenanga kerja 

mendapatkan upah selama enam bulan sebesar Rp. 6,720,000.00.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A.  SIMPULAN

Kegiatan yang dilakukan melalui Program Gemma Tapis Berseri Tahun Anggaran

2009 ini adalah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang 

sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti:

1.   Pembangunan Jalan dan Jembatan

2.   Pembangunan Sarana Irigasi dan Drainase

3.   Pembangunan Badan Jalan/Sub Base/Sirtu/Drainase/Talud/Gorong-gorong

Plat Beton

4.   Pembangunan Fasilitas Umum lainnya dan Sarana Peribadatan

Program Gemma Tapis Berseri Tahun Anggaran 2009 merupakan Program 

pembangunan sarana dan prasarana yang memiliki prinsip metode partisipatif, 

karena dalam program ini melibatkan peran serta masyarakat mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian sarana dan prasarana. 

Sehingga dalam pelaksanaannya lebih efektif dan efisien karena masyarakat 

turun langsung dalam pelaksanaannya, sehingga sarana dan prasarana yang 

dibangun memang sesuai dengan yang masyarakat butuhkan.

Sengan adaya konsep metode pembangunan partisipatif yang 

memberdayakan masyarakat sekitar yang tidak produktif menjadi produktif 

dapat mengurangi



jumlah penduduk tidak produktif. Hal ini disebabkan Program Gerakkan 

Membangun Tapis Berseri Tahun Anggaran 2009 mampu menyerap tenaga kerja 

sekitar 2,618 jiwa penduduk Kota Bandar Lampung. Secara tidak langsung hal 

ini mengurangi jumlah penduduk yang tidak produktif di Kota Bandar Lampung.

Selain itu, program ini sangat bermanfaat dalam mempercepat pertumbuhan 

ekonomi mikro masyarakat sekitar, sebab perbaikan sarana dan prasarana yang 

dilakukan dapat mendukung mobilisasi perekonomian masyarakat sekitar. 

Serta program ini membantu masyarakat sekitar untuk mengurangi biaya 

pengobatan karena perbaikan sarana lingkungan yang mendukung kebersihan 

lingkungan sekitar sarana yang dibangun. Sehingga secara keseluruhan 

program ini memberikan dampak positif bagi masyarakat.



B.  SARAN

Diharapkan Program Gemma Tapis Berseri untuk tahun yang akan datang, ada 

penambahan dana BLM disetiap Kelurahan, mengingat respon masyarakat 

yang sangat besar pada Program Gemma Tapis Berseri Tahun Anggaran 2009.

Daya Serap swadaya tenaga kerja hendaknya dapat ditingkatkan karena dapat 

menekan laju pertumbuhan pengangguran di Kota Bandar Lampung, karena 

Kota Bandar Lampung memiliki sumberdaya manusia yang banyak dan 

mayoritas dari sumberdaya manusia tersebut pasif.

Dengan kelanjutan Program Gerakkan Membangun Tapis Berseri Tahun 

Anggaran 2009 diharapkan dapat menyerap swadaya tenaga kerja yang lebih 

banyak daripada tahun anggaran 2009. Selain itu, kelanjutan dari program ini 

harus dipertimbangkan mengingat konsep dari program ini dimana 

masyarakat yang merencanakan, melaksanakan, dan merawat sarana dan 

prasarana yang dibangun. Sehingga masyarakat mengetahui dengan pasti apa 

saja sarana dan prasarana yang mereka butuhkan.
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LAMPIRAN



Lampiran 1 Jenis Pembangunan Sarana dan Prasarana Program 
Gerakan Membangun Bersama Tapis Berseri  Kota Bandar 
Lampung Tahun 2009

Kecamatan Jenis kegiatan Volume Satuan

Tanjung Karang
Pusat

Pemasangan paving blok 2,975.20 m2
Pembuatan & rehab drainase 493.50 m3
Pembuatan & rehab talud 351.42 m3
Pembuatan sumur bor 8.00 unit
Pembuatan plat beton 16.72 m3
Pembuatan rabat beton 72.65 m3
Pembuatan pagar pengaman 8.00 unit
Pembuatan floor lantai (semenisasi) 284.61 m2
Pembuatan tower air 2.00 unit
Pembuatan anak tangga 35.70 m2
Pembuatan bak penampung limbah 1.00 unit
Pembuatan gorong gorong 1.00 unit
Pembuatan instalansi pvc 15.00 m'
Pembuatan sarana mck 1.00 unit
Peningkatan sarana ibadah 16.00 unit
Peningkatan sarana tpu 1.00 unit
Peningkatan sarana puskeskel 2.00 unit
Peningkatan sumur umum 1.00 unit
Pengadaan gerobak sampah 26.00 unit
Pengadaan mesin potong rumput 8.00 unit
Pengadaan sarana olahraga 7.00 unit
Pengadaan sarana paud 1.00 unit
Pengadaan pintu pagar besi 1.00 unit
Pengadaan peralatan 1.00 unit

Tanjung Karang
Timur

Pemasangan paving blok 1,031.69 m2
Pembuatan & peningkatan drainase 340.75 m3
Pembuatan & peningkatan talud 133.78 m3
Pembuatan sumur bor 19.00 unit
Pembuatan plat beton 34.75 m3
Pembuatan rabat beton 68.83 m3
Pembuatan tower air 2.00 unit
Pembuatan tps 1.00 unit
Pembuatan pagar pengaman 2.00 unit
Pembuatan mck 1.00 unit
Pembuatan rumah keranda 1.00 unit
Penimbunan badan jalan 50.72 m3
Peningkatan sarana ibadah 6.00 unit
Peningkatan sarana sumur umum 1.00 unit
Peningkatan sarana tpu 2.00 unit
Pengadaan gerobak sampah 11.00 unit
Pengadaan mesin potong rumput 3.00 unit

Teluk Betung Selatan
Pemasangan paving blok 1,706.02 m2
Pembuatan & peningkatan drainase 201.68 m3



Pembuatan talud 158.00 m3
Pembuatan instalasi sanitasi 1.00 unit
Pembuatan gorong gorong 3.00 unit
Pemasangan pdam & tangki air 2.00 unit
Pembuatan sarana ibadah 1.00 unit
Pembuatan plat beton 30.57 m3
Pembuatan sumur bor 5.00 unit
Pembuatan rabat beton 4.87 m3
Pembuatan bak sampah 1.00 unit
Pembuatan puskeskel 1.00 unit
Pembuatan sarana olahraga 1.00 unit
Pembuatan jalan papan 247.28 m2
Peningkatan sarana ibadah 20.00 unit
Peningkatan sarana tpu 3.00 unit
Peningkatan sarana mck 1.00 unit
Peningkatan sarana olahraga 1.00 unit
Pengadaan gerobak sampah 6.00 unit
Pengadaan mesin potong rumput 6.00 unit
Pengadaan sarana olahraga 6.00 unit
Pengadaan mesin pompa dragon 1.00 unit
Pengadaan tangki air 1.00 unit
Pengadaan sarana paud 1.00 unit
Pengadaan sarana tpa 1.00 unit

Teluk Betung Utara

Pemasangan paving blok 3,451.26 m2
Pembuatan & peningkatan drainase 301.57 m3
Pembuatan talud 168.75 m3
Pembuatan plat beton 16.00 m3
Pembuatan sumur bor 6.00 unit
Pembuatan rabat beton 52.57 m3
Pembuatan gorong gorong 2.00 unit
Pembuatan & rehab jembatan beton 2.00 unit
Pembuatan mck 1.00 unit
Pembuatan tower air 2.00 unit
Pembuatan pagar pengaman 2.00 unit
Peningkatan sarana ibadah 14.00 unit
Peningkatan sarana tpu 2.00 unit
Peningkatan sarana sumur umum 1.00 unit
Pengadaan gerobak sampah 6.00 unit
Pengadaan mesin potong rumput 6.00 unit
Pengadaan sarana olahraga 2.00 unit
Pengadaan mesin pompa air 1.00 unit
Pengadaan tangki air 1.00 unit
Pengadaan tong sampah 1.00 unit
Pengadaan peralatan 1.00 unit

Teluk Betung Barat

Pemasangan paving blok 3,161.43 m2
Pembuatan & peningkatan drainase 150.12 m3
Pembuatan talud 117.04 m3
Pembuatan plat beton 7.95 m3
Pembuatan sumur bor 3.00 unit



Pembuatan rabat beton
Pembuatan gorong gorong 1.00 unit
Pembuatan mck 1.00 unit
Pembuatan tower air 1.00 unit
Pembuatan tps 1.00 unit
Pembuatan taman 1.00 unit
Peningkatan sarana ibadah 20.00 unit
Peningkatan sarana paud 2.00 unit
Peningkatan sarana olahraga 1.00 unit
Pengadaan gerobak sampah 9.00 unit
Pengadaan mesin potong rumput 6.00 unit
Pengadaan sarana olahraga 3.00 unit
Pengadaan pintu pagar besi 1.00 unit

Kedaton

Pemasangan paving blok 6,478.52 m2
Pembuatan drainase 210.78 m3
Pembuatan talud 212.43 m3
Pembuatan sumur bor 5.00 unit
Pembuatan gorong gorong 5.00 unit
Pembuatan plat beton 5.89 m3
Pembuatan rabat beton 18.09 m3
Pengadaan buis beton 15.00 m'
Pengadaan gerobak sampah 8.00 unit
Pengadaan mesin potong rumput 11.00 unit

Panjang

Pemasangan paving blok 1,008.16 m2
Pembuatan & peningkatan drainase 210.74 m3
Pembuatan & peningkatan talud 256.29 m3
Pembuatan sumur bor 3.00 unit
Pembuatan plat beton 2.40 m3
Pembuatan rabat beton 57.56 m3
Pembuatan tower air 2.00 unit
Pembuatan jembatan beton 1.00 unit
Pembuatan taman pengajian anak 1.00 unit
Peningkatan sarana ibadah 12.00 unit
Peningkatan sarana paud 2.00 unit
Peningkatan sarana mck 1.00 unit
Peningkatan sarana tps 2.00 unit
Pengadaan gerobak sampah 8.00 unit
Pengadaan mesin potong rumput 1.00 unit
Pengadaan sarana olahraga 1.00 unit

Kemiling

Pemasangan paving blok 2,645.42 m2
Pembuatan & peningkatan drainase 556.29 m3
Pembuatan talud 159.68 m3
Pembuatan instalasi air bersih 3.00 km
Pembuatan gorong gorong 16.00 unit
Pembuatan bak penampung air 1.00 unit
Peningkatan sarana ibadah 3.00 unit
Pengadaan gerobak sampah 5.00 unit
Pengadaan mesin potong rumput 8.00 unit

7.00 m3



Pengadaan peralatan 1.00 unit

Tanjung Karang
Barat

Pemasangan paving blok 736.47 m2
Pembuatan & peningkatan drainase 315.75 m3
Pembuatan & peningkatan talud 590.65 m3
Pembuatan sumur bor 2.00 unit
Pembuatan plat beton 8.53 m3
Pembuatan rabat beton 29.15 m3
Pembuatan gorong gorong 5.00 unit
Pembuatan poskeskel 1.00 unit
Pembuatan tower air 2.00 unit
Peningkatan sarana ibadah 5.00 unit
Peningkatan sarana posyandu 1.00 unit
Pengadaan sarana paud 1.00 unit
Pengadaan gerobak sampah 4.00 unit
Pengadaan mesin potong rumput 3.00 unit

Sukabumi

Pemasangan paving blok 919.00 m2
Pembuatan drainase 436.82 m3
Pembuatan talud 110.49 m3
Pembuatan gorong gorong 12.00 unit
Pembuatan sumur bor 4.00 unit
Pembuatan plat beton 0.64 m3
Pembuatan tps 1.00 unit
Peningkatan sarana ibadah 1.00 unit
Peningkatan sarana tpu 2.00 unit
Peningkatan sarana tps 1.00 unit
Pengadaan kontainer sampah 2.00 unit
Pengadaan gerobak sampah 6.00 unit
Pengadaan mesin potong rumput 2.00 unit
Pengadaan sarana olahraga 1.00 unit

Sukarame

Pemasangan paving blok 2,525.64 m2
Pembuatan & peningkatan drainase 151.99 m3
Pembuatan talud 84.06 m3
Pembuatan gorong gorong 13.00 unit
Pembuatan tps 1.00 unit
Pembuatan sarana olahraga 1.00 unit
Pembuatan floor lantai 46.75 m2
Penimbunan badan jalan 284.00 m3
Peningkatan sarana ibadah 10.00 unit
Pengadaan gerobak sampah 4.00 unit
Pengadaan mesin potog rumput 2.00 unit
Pengadaan sarana olahraga 3.00 unit
Pengadaan sarana paud 1.00 unit
Pengadaan peralatan 1.00 unit

Tanjung Senang

Pemasangan paving blok 469.60 m2
Pembuatan drainase 98.77 m3
Pembuatan talud 60.75 m3
Pembuatan gorong gorong 9.00 unit
Pembuatan sumur bor 2.00 unit



Pembuatan lantai beton 5.90 m3
Peningkatan sarana ibadah 1.00 unit
Pengadaan sarana sarana olahraga 2.00 unit
Pengadaan mesin potong rumput 1.00 unit

Rajabasa

Pemasangan paving blok 2,157.48 m2
Pembuatan drainase 855.80 m3
Pembuatan talud 405.04 m3
Pembuatan gorong gorong 9.00 unit
Pembuatan sumur bor 1.00 unit
Pembuatan plat beton 1.40 m3
Pembuatan jembatan beton 2.00 unit
Peningkatan sarana ibadah 5.00 unit
Peningkatan sarana tpu 1.00 unit
Pengadaan sarana paud 1.00 unit
Pengadaan gerobak sampah 3.00 unit
Pengadaan mesin potong rumput 2.00 unit
Pengadaan generator setting 1.00 unit

Sumber:  Laporan akhir Program Gerakan Membangun Bersama Tapis Berseri Tahun
Anggaran 2009



Lampiran 3 Kuisioner Program Gerakkan Membangun Tapis Berseri Tahun

DAFTAR PERTANYAAN RESPONDEN 

Identitas responden

Nama :.....................................

Umur :..................................... 

Alamat :.....................................

Pendidikan : a. Tidak tamat SD b. Tamat SD c. Tamat SMP

d. Tamat SMU e. Tamat D3

Pekerjaan : a. Petani b. Wiarswasta

c. Buruh d. Lain-lain (.....................................)

A. Sosialisasi Program Gerakkan Membangun Tapis Berseri Terhadap

Masyarakat

1. Apakah anda sebelumnya mengetahui tentang Program Gerakkan

Membangun Tapis Berseri?

a.  Ya

b.  Tidak

c.  Tidak sama sekali

2. Apakah pihak kelurahan mensosialisasikan kepada anda mengenai adanya

Program Gerakkan Membangun Tapis Berseri?

a.  Ya

b.  Tidak

c.  Tidak sama sekali

3. Darimanakah dan mendapatkan informasi tentang Program Gerakkan

Membangun Tapis Berseri?

a.  Dari Kelurahan

b.  Dari Ketua lingkungan

c.  Lainnya ............................



B. Ketepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Gerakkan

Membangun Tapis Berseri Terhadap Masyarakat

1.    Apakah anda mengetahui dan diminta untuk memberikan 

masukkan  tentang sarana dan prasarana apa saja yang akan 

dibangun di sekitar lingkungan tempat anda tinggal?

a.   Ya

b.   Tidak

c.   Tidak sama sekali

2.   Apakah sarana dan Prasarana yang dibangun sesuai dengan 

yang dibutuhkan masyarakat sekitar tempat tinggal anda?

a.   Ya

b.   Tidak

c.   Tidak sama sekali

3.   Menurut Anda apakah ada Sarana dan Prasarana yang tidak perlu 

dibangun di sekitar tempat anda tinggal, namun tetap dibangun?

a.   Ada

b.   Tidak ada

c.   Tidak ada sama sekali

4.   Adakah sarana dan Prasarana yang tidak dapat dibangun di 

sekitar lingkungan tempat anda tinggal?

a.   Ada

b.   Tidak ada

c.   Tidak ada sama sekali



C. Respon Masyarakat Terhadap Program Gerakkan Membangun Tapis

Berseri Terhadap Masyarakat

1.   Apakah anda ikut berpartisipasi dalam Program Gerakkan Membangun 

Tapis  Berseri dalam hal swadaya masyarakat baik tenaga kerja 

maupun materi?

a.   Ya

b.   Tidak

c.   Tidak sama sekali

2.   Menurut anda apakah Program Gerakkan Membangun Tapis Berseri 

membantu percepatan pembangunan sarana dan prasarana di sekitar 

lingkungan tempat tinggal anda?

a.   Ya

b.   Tidak

c.   Tidak sama sekali

3.   Apakah rencana pekerjaan Program Gerakkan Membangun Tapis 

Berseri sesuai dengan realisasi di lapangan?

a.   Ya

b.   Tidak

c.   Tidak sama sekali

4.   Apakah menurut Anda Program Gerakkan Membangun Tapis Berseri 

harus dilanjutkan?

a.   Ya

b.   Tidak

c.   Tidak sama sekali



1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan yang 

dilakukan oleh pemerintah selalu dihadapkan pada tantangan yang 

semakin berat seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi dalam 

mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat terhadap tatanan 

kehidupan, baik ekonomi, sosial budaya, dan politik. Oleh karena itu 

perlu dilakukan perbaikan pada pendekatan pembangunan yang  selama 

ini ditempuh, yaitu ke arah keberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan melalui pendekatan Pemberdayaan 

Masyarakat bertujuan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam 

setiap proses pembangunan daerah dalam ikatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud 

dititikberatkan

pada upaya penguatan peran masyarakat sebagai motor penggerak yang 

memiliki tanggung jawab dalam pembangunan di lingkungannya masing- 

masing. Hal ini juga terkait dengan Paradigma Baru Pemerintahan, yang 

tidak lagi dominan melaksanakan proses pembangunan namun hanya 

bersifat katalisator dan fasilitator dalam proses pembangunan.

Pola pembangunan yang diterapkan saat ini yaitu melalui UU No. 25

tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU 

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membuka 

peluang yang cukup besar bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi 

dalam proses pembangunan. Berdasarkan amanat Undang-undang 

tersebut setiap daerah memiliki kewenangan yang luas dalam 

menyelenggarakan pembangunan dengan memanfaatkan secara optimal



potensi sumber daya, serta kemampuan dan ciri khas yang ada di 

daerahnya. Dengan kata lain, pelaksanaan pembangunan di daerah 

harus mengoptimalkan karakteristik sosial ekonomi lokal yang ada serta 

melibatkan secara langsung masyarakat untuk menentukan jenis 

pembangunan di daerahnya.

Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan penyediaan dana Bantuan 

Langsung Masyarakat diharapkan mampu mendorong dan memperkuat 

partisipasi aktif masyarakat serta kepedulian masyarakat setempat 

secara terorganisir dengan menggali kreativitas dan inovasi masyarakat 

dalam proses pembangunan. Hal ini memberikan makna bahwa peran 

aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya akan 

selalu memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik potensi 

sosial ekonomi lokal. Kelebihan yang ada di kehidupan suatu kelompok 

masyarakat adalah adanya nilai sosial yang dapat diberdayakan  dalam 

proses pembangunan khususnya di kelurahan. Pemanfaatan norma- 

norma Kebersamaan, Persaudaraan, dan Kegotongroyongan,  dalam 

proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan diharapkan 

akan dapat mewujudkan Kelurahan yang Mandiri, yaitu :

 Kelurahan yang warganya mampu menyusun rencana kegiatan di 

kelurahannya masing-masing.

  Kelurahan yang warganya mampu melaksanakan dan mengevaluasi 

kegiatan yang dilaksanakan di kelurahannya masing-masing, serta 

mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan yang dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Bandar 

Lampung memandang perlu mengembangkan kebijakan program 

pembangunan sebagai “gerakan masyarakat”, yakni; dari, oleh, dan untuk 

masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan pranata sosial yang ada 

seperti Piil Pesenggiri (Sakai Sambayan dan Nengah Nyappur).

Kebijakan ini dilakukan melalui program pemberian bantuan dana 

stimulan kepada masyarakat  kelurahan untuk pembangunan sarana dan



prasarana lingkungan serta penyaluran kredit ekonomi kerakyatan untuk 

mengembangkan perekonomian masyarakat golongan ekonomi lemah. 

Sebagai dana stimulan, masyarakat kelurahan diberikan kebebasan

dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan serta didorong untuk 

berpartisipasi aktif melalui penyiapan swadaya masyarakat.

Agar Kebijakan program Pembangunan ini dapat dilihat sebagai suatu 

Model Pembangunan Berbasis Masyarakat yang berciri khas Kota Bandar 

Lampung, maka Program pemberian stimulan tersebut diberi nama 

Program “Gerakan Masyarakat Membangun (Gemma) Tapis Berseri”, 

yaitu suatu gerakan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat Kota 

Bandar Lampung untuk berbuat kebaikan secara bersama dalam upaya 

pengembangan ekonomi masyarakat.  Penggunaan nama Tapis Berseri 

dalam Gerakan Pembangunan ini dikaitkan juga dengan motto 

pembangunan Kota Bandar Lampung.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Program “Gerakan Masyarakat Membangun (Gemma) Tapis

Berseri” adalah:

a.  Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan 

dalam pembangunan daerah.

b.  Proses pembelajaran demokrasi dalam pembangunan.

c.  Meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan 

pelestarian pembangunan.

d.  Meningkatkan  semangat  gotong  royong  dan  kebersamaan  dalam 

melaksanakan proses pembangunan.

e.  Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di  kelurahan.

f. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).

g.  Meningkatkan penataan lingkungan yang sehat dan asri.

h.  Menumbuhkan / menciptakan lapangan kerja baru dari kalangan tuna 

karya.



i. Membangun usaha yang ada menjadi produktif.

j. Meningkatkan produktivitas usaha yang sudah produktif.

k. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penumbuhan dan 

peningkatan usaha ekonomi produktif.

Tujuan Kegiatan “Gerakan Masyarakat Membangun (Gemma) Tapis

Berseri” adalah :

“Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan

Hidup di Kota Bandar Lampung”

1.3. Prinsip Kebijakan Program Gemma Tapis Berseri

Adapun prinsip-prinsip dari penyelenggaraan Program “Gemma Tapis

Berseri” adalah sebagai berikut :

a. Akseptabel,  kegiatan  tersebut  dapat  diterima  dan  didukung 

masyarakat. Hal ini berlaku baik pada pemilihan lokasi dan penentuan 

solusi teknis, penentuan mekanisme pelaksanaan kegiatan 

pembangunan dan pengadaan, maupun pada penetapan mekanisme 

pengelolaan sarana dan prasarana di kelurahan.

b. Transparan,    penyelenggaraan    kegiatan    dilakukan    bersama 

masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur 

masyarakat.

c. Akuntabel, penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggung 

jawabkan, dalam hal ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan 

pembiayaan, dan ketepatan mutu pekerjaan.

d.  Inisiatif, bermakna bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan 

harus berasal dari usulan yang direncanakan oleh masyarakat 

Kelurahan itu sendiri.

e.  Partisipatif, bahwa dalam proses pelaksanaan program/kegiatan yang 

direncanakan mengedepankan partisipasi dan keterlibatan masyarakat 

secara  aktif  baik  dalam  bentuk  pembiayaan,  tenaga  kerja,  bahan



material,  maupun  ide  dan  pemikiran,  mulai  dari perencanaan, 

pelaksanaan, serta pengawasan .

f. Demokratis,  bahwa  dalam  penentuan  kegiatan  yang  akan 

direncanakan  ditentukan  dan  diputuskan  secara  bersama  baik  di 

tingkat Kelurahan maupun pada tingkat Kecamatan.

g. Manfaat, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat 

bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

h. Gotong Royong, bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan 

mampu mengedepankan rasa gotong royong dan kebersamaan dari 

seluruh lapisan masyarakat.

i.   Berkelanjutan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat dipelihara, 

dan dilestarikan oleh masyarakat sendiri.

1.4. Sasaran Program “Gemma Tapis Berseri”

Kegiatan dalam Program Gemma Tapis Berseri terdiri atas kegiatan 

pembangunan infrastruktur perkotaan, pembangunan sumber daya 

manusia, penataan lingkungan dan pinjaman modal usaha ekonomi 

produktif (Kredit Ekonomi Kerakyatan).

1.4.1. Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi kegiatan Program ”Gemma Tapis Berseri” adalah di 98 

(sembilan puluh delapan) wilayah kelurahan pada 13 (tiga belas) 

kecamatan di Kota  Bandar Lampung.

1.4.2. Sasaran Kelompok Masyarakat

Kegiatan pembangunan infrastruktur perkotaan, pembangunan sumber 

daya manusia dan penataan lingkungan ditujukan untuk kesejahteraan 

seluruh lapisan masyarakat di setiap Kelurahan khususnya bagi 

masyarakat yang termasuk dalam kelompok tidak mampu yang rendah



aksesnya terhadap sarana dan prasarana lingkungan dan pembangunan 

sumber daya manusia.

Sedangkan sasaran Kredit Ekonomi Kerakyatan adalah masyarakat yang 

menjalankan usaha produktif sebagai usaha untuk menunjang 

pengembangan ekonomi kerakyatan golongan ekonomi lemah di Kota 

Bandar Lampung untuk kewirausahaan pada bidang Perindustrian, 

Perdagangan, Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, 

Perikanan, Peternakan dan peningkatan pendapatan petani nelayan kecil 

serta bidang usaha jasa lainnya.

1.5. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan yang dapat dilakukan melalui Program “Gemma Tapis Berseri” 

ini adalah kegiatan-kegiatan yang belum/tidak pernah dianggarkan 

dalam program-program pembangunan yang dibiayai APBD, APBN 

maupun sumber-sumber pembiayaan lainnya (dana bantuan) seperti 

P2KP, PNPM, NUSSP, P4K, dan lain-lain. Selain itu kegiatan-kegiatan 

yang akan dilaksanakan dalam program ini merupakan kegiatan yang 

sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat kelurahan. Adapun 

lingkup kegiatan Program Gemma Tapis Berseri adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Sumber Daya

Manusia dan Penataan Lingkungan yang terdiri dari :

a. Prasarana dan sarana yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat 

bagi masyarakat, antara lain :

 Prasarana  dan  sarana  yang  mendukung  ketersediaan  air 

bersih seperti bak penampung air dan sumur bor;

 Prasarana yang mendukung aksesibilitas lingkungan 

kelurahan berupa jalan lingkungan dan gorong-gorong yang 

berada di jalan-jalan utama di wilayah kelurahan;

Prasarana untuk mengurangi dan mencegah banjir di



lingkungan seperti drainase/ siring dan sumur resapan.

b. Fasilitas umum dan sosial lainnya, seperti :

 Fasilitas yang mendukung kegiatan keagamaan di lingkungan 

masyarakat seperti perbaikan rumah ibadah;

 Fasilitas yang mendukung kegiatan olahraga seperti 

perbaikan fasilitas olahraga; dan

 Penataan fasilitas Tempat Pemakaman Umum dan 

bantuan untuk pengadaan tanah pemakaman maksimal 15 % 

dari Pagu Anggaran Program Gemma Tapis Berseri.

c.  Pemberdayaan peranan perempuan melalui PKK kelurahan, 

sebesar      7.5 %  (tujuh koma lima  persen) dari dana Gemma 

Tapis Berseri Bidang Infrastruktur, pembangunan SDM dan 

penataan lingkungan.

2. Kegiatan Pembangunan Kesehatan yang terdiri dari :

a.   Prasarana yang mendukung kesehatan lingkungan seperti MCK, 

pengadaan bubuk Abate dan Fogging focus untuk 

penanggulangan demam berdarah (untuk pengadaan, 

operasional dan pemeliharaannya dapat dilakukan untuk setiap 

kelurahan di kecamatan tersebut), pengadaan tanaman hias 

(bunga-bunga dan pot) dan apotik hidup.

b.    Prasarana dan sarana yang mendukung kebersihan lingkungan / 

program Ayo Bersih-bersih seperti pembangunan tempat 

pembuangan sampah sementara, gerobak sampah, pengadaan 

alat potong rumput dan penyaring sampah di kelurahan yang 

dilalui oleh sungai/drainase.

c. Kegiatan penataan kali bersih, penanaman pohon, dll.

d. Bantuan sarana prasarana untuk pos kesehatan kelurahan.

3. Kegiatan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari :

1.    Bantuan untuk anak putus sekolah/ anak yang terancam putus 

sekolah tingkat SMK dan SMA/ sederajat.



2. Bantuan sarana pendidikan/ alat peraga Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD).

4. Kegiatan  Pembangunan  di  bidang  ekonomi  kerakyatan  melalui 

pengembangan usaha ekonomi produktif:

a. Pembiayaan Kegiatan Usaha yang Kurang Produktif. 

b. Pembiayaan Usaha Ekonomi Produktif.

c. Pembiayaan Usaha Jasa.

4.3.    Jangka Waktu Pelaksanaan Program

Program “Gerakan Masyarakat Membangun (Gemma) Tapis Berseri” 

untuk kegiatan Infrastruktur kelurahan dilaksanakan selama 6 

(enam) bulan pada tahun anggaran 2009, sedangkan kegiatan 

Ekonomi

Kerakyatan dilaksanakan secara berkelanjutan.

2 ORGANISASI

2.1.  Struktur Organisasi

Pelaksanaan Program Gemma Tapis Berseri bidang Infrastruktur, 

Pembangunan SDM, Penataan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan 

didukung oleh struktur organisasi penyelenggara yang 

menggambarkan pola penanganan program secara menyeluruh dari 

tingkat kota sampai tingkat masyarakat.

2.2. Tingkat Kota :



1.  Penanggungjawab :

 Walikota.

 Wakil Walikota.

2.  Pengarah :

 Sekretaris Daerah Kota.

 Kepala Bapedda Kota Bandar Lampung.

3.  Ketua :

 Asisten Bidang Pemerintahan.

4.  Pengawasan Program :

 Inspektur Kota Bandar Lampung.

5.  Ketua Pelaksana :

 Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung.

6.  Sekretaris :

 Kasi pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar

Lampung.

7.  Tim Pelaksana :

 Dinas Pekerjaan Umum bidang Infrastruktur dan Penataan

Lingkungan.

 PD. Bank Pasar bidang Ekonomi Kerakyatan.

 Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota  bidang Peningkatan

Sumber Daya Manusia.

8.  Dinas / Instansi Teknis :

 Badan Pengelola dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan

Perdagangan.

 Dinas Kesehatan.

 Dinas Pendidikan.

 Dinas Kebersihan dan Keindahan.



 Dinas Tata Kota.

 Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota.

 Bagian Hukum.

 Bagian Administrasi dan Pembangunan.

 Bagian Perekonomian.

Tugas dan fungsi pokok masing masing Tim : 

I. Penanggungjawab :

  Bertanggungjawab  atas  seluruh  pelaksanaan  kegiatan  Program

Gemma Tapis Berseri.

II.  Pengarah :

  Memberikan pengarahan atas pelaksanaan Program Gemma Tapis

Berseri.

III. Ketua :

  Mengkoordinasikan perumusan kebijakan seluruh kegiatan

Program Gemma Tapis Berseri.

IV. Pengawas :

 Melakukan pengawasan, pemantauan dan pembinaan seluruh 

pelaksanaan kegiatan Program Gemma Tapis Berseri.

V.  Ketua Pelaksana :

  Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Program Gemma Tapis

Berseri yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kota.

VI. Sekretaris :

  Melakukan fungsi fungsi kesekretariatan.

 Mengkoordinir seluruh Tenaga Ahli Teknis yang ditunjuk untuk 

membantu aparat dan kelompok  masyarakat di  Kelurahan pada 

Kecamatannya  dalam melakukan  kegiatan  persiapan, 

perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan.

 Mengkoordinir seluruh Tenaga Ahli Hukum yang ditunjuk untuk 

membantu kelompok masyarakat di Kelurahan pada Kecamatannya 

dalam hal hal yang berkaitan dengan permasalahan hukum.



 Melaporkan kepada Ketua Pelaksanaan seluruh hasil kegiatan 

berdasarkan  laporan  dan  masukan  dari  Tenaga  Ahli  Teknis, 

Tenaga Ahli Hukum serta Fasilitator Kecamatan secara berkala.

  Melakukan koordinasi dan singkronisasi kegiatan program bersama

Dinas / Instansi Teknis.

V.  Tim Pelaksana :

1.  Dinas Pekerjaan Umum :

 Melakukan pembinaan, pengarahan, sosialisasi, perencanaan, 

verifikasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Program Gemma 

Tapis Berseri bidang infrastruktur dan penataan lingkungan.

  Membantu Tenaga Ahli Teknis dalam penyelenggaraan kegiatan 

Program Gemma  Tapis  Berseri  meliputi  perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi Program 

Gemma Tapis Berseri.

  Melaporkan hasil kegiatan Program Gemma Tapis berseri kepada

Ketua Pelaksana secara berkala.

2.  PD. Bank Pasar :

 Melakukan pembinaan, pengarahan, sosialisasi, perencanaan, 

verifikasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Program Gemma 

Tapis Berseri bidang Ekonomi Kerakyatan.

  Melaporkan hasil kegiatan Program Gemma Tapis Berseri kepada

Ketua Pelaksana secara berkala.

3.  Kantor Pemberdayan Masyarakat :

 Melakukan pembinaan, pengarahan, sosialisasi, perencanaan, 

verifikasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi Program Gemma 

Tapis Berseri bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia.

  Membantu Tenaga Ahli Teknis dalam penyelenggaraan kegiatan 

Program Gemma  Tapis  Berseri  meliputi  perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi Program 

Gemma Tapis Berseri.

  Melaporkan hasil kegiatan Program Gemma Tapis Berseri kepada



Ketua Pelaksana secara berkala.

VI. Dinas / Instansi Teknis :

1.  Badan Pengelola dan Pengendalian Lingkungan Hidup :

  Melakukan pengarahan, pembinaan dan koordinasi sesuai dengan 

tupoksinya.

2.  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

  Melakukan pengarahan, pembinaan dan koordinasi sesuai dengan 

tupoksinya.

3.  Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan

Perdagangan :

 Melakukan   pembinaan   dan   menginventarisasi   masyarakat 

Kelurahan  /  kegiatan  usaha  yang  bergerak  dibidang  koperasi, 

usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan yang 

mendapatkan kredit ekonomi kerakyatan.

 Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap 

pelaksanaan penyaluran kredit ekonomi kerakyatan khususnya 

dampak (multiplier effect) yang ditimbulkan bagi perkembangan 

usaha dibidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan 

perdagangan.

4.  Dinas Kesehatan :

  Melakukan pembinaan dan memverifikasi usulan masyarakat yang 

berkaitan dengan bidang kesehatan.

 Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap 

perencanaan, pelaksanaan , pemanfaatan, operasional dan 

pemeliharaan usulan-usulan yang berkaitan dengan bidang 

kesehatan.

5.  Dinas Pendidikan :

  Melakukan pembinaan dan memverifikasi usulan masyarakat yang 

berkaitan dengan bidang pendidikan.

 Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap 

perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, operasional dan usulan- 

usulan yang berkaitan dengan bidang pendidikan.



6. Dinas Kebersihan dan Keindahan :

  Melakukan pembinaan sesuai dengan Tupoksi Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan

 Melakukan  pembinaan  dan  menginventarisasi  usulan-usulan 

masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan kebersihan dan 

pertamanan.

7.  Dinas Tata Kota :

  Melakukan pembinaan sesuai dengan Tupoksi Dinas Tata Kota.

8.  Bagian Hukum :

 Memverifikasi dan menyiapkan aspek hukum serta Perundang- 

undangan Program Gemma Tapis Berseri.

  Melakukan  pembinaan  dan  pelayanan  yang  berkaitan  dengan 

aspek hukum.

9.  Bagian Administrasi dan Pembangunan :

  Melakukan pembinaan administrasi Program Gemma Tapis Berseri.

  Memfasilitasi kelancaran administrasi Program  Gemma Tapis

Berseri.

 Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap 

pelaksanaan   program   Gemma   Tapis   Berseri   Kota   Bandar 

Lampung.

10. Bagian Perekonomian :

 Menginventarisasi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan dalam 

Program Gemma Tapis Berseri terutama yang berkaitan dengan 

pengembangan perekonomian masyarakat atau Kota Bandar 

Lampung pada umumnya.

2.3. Tingkat Kecamatan

Struktur organisasi di tingkat kecamatan terdiri dari pemerintah 

kecamatan, dalam hal ini adalah Camat yang bertugas :

a.  Membentuk Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan.



b. Melakukan sosialisasi Program Gemma Tapis Berseri di tingkat 

kecamatan.

c.  Menunjuk 1 (satu) orang Fasilitator Kecamatan dan sebagai petugas 

teknis di tingkat kecamatan.

d.  Memfasilitasi perumusan rencana dan verifikasi kegiatan yang akan 

diusulkan dalam Program Gemma Tapis Berseri.

e.  Bersama Lurah dan Tenaga Ahli Teknis memantau dan mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan pada tiap kelurahan.

f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Tim

Pelaksana Kota secara periodik.

2.4. Tingkat Kelurahan

Pada tingkat kelurahan, dalam hal ini Lurah mengkoordinasikan seluruh 
pelaksanaan Program “Gerakan Masyarakat Membangun (Gemma) Tapis 
Berseri” baik secara teknis dan administratif di Kelurahan masing-
masing, dengan tugas :

a. Bersama dengan Fasilitator Kecamatan turut melakukan sosialisasi 

Program “Gerakan Masyarakat Membangun (Gemma) Tapis Berseri” 

kepada masyarakat Kelurahan.

b.  Memfasilitasi dan memantapkan rumusan rencana kegiatan yang akan 

dilaksanakan dalam Program “Gerakan Masyarakat Membangun 

(Gemma) Tapis Berseri”.

c.  Bersama Tokoh Masyarakat secara musyawarah membentuk

Kelompok Masyarakat (Pokmas).

d.  Menginventarisasi  dan  menghimpun  potensi  swadaya  masyarakat 

untuk pelaksanaan kegiatan.

e.  Mendampingi Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan kelompok-

kelompok usaha ekonomi produktif serta mendampingi dalam 

pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.

f. Memimpin forum musyawarah tingkat kelurahan baik dalam 

perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pemeliharaan dan 

kelestarian kegiatan.



g.  Memantau  dan  mengevaluasi  pelaksanaan kegiatan  baik  di  bidang 

infrastruktur dan ekonomi kerakyatan.

h.  Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kecamatan 

secara periodik.

2.5.  Masyarakat

1.  Masyarakat dalam hal ini adalah kelompok masyarakat yang dibentuk 

melalui musyawarah kelurahan yang disahkan oleh lurah dan diketahui 

oleh camat.

2. Susunan dan jumlah anggota Pokmas maksimal 7 (tujuh) orang 

disesuaikan dengan kebutuhan pokmas di setiap kelurahan. Adapun 

susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-seksi 

(Seksi Pelaksana bidang infrastruktur, pembangunan SDM dan 

penataan lingkungan, Seksi Pelaksana bidang ekonomi kerakyatan, 

Seksi Monitoring dan Evaluasi serta Seksi Operasional dan 

Pemeliharaan).

3.  Dalam pelaksanaan program ini pokmas memiliki tanggung jawab dan 

tugas-tugas pokok yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

A. Tanggung Jawab :

a. Pokmas bertanggung jawab secara penuh terhadap pengelolaan 

dan penggunaan dana bantuan Gemma Tapis Berseri baik secara 

administratif, teknis, dan pelaporannya.

b. Melaksanakan sosialisasi Program Gemma Tapis Berseri kepada 

masyarakat di setiap lingkungan di kelurahannya.

c. Melaksanakan   tugas-tugas   utama   di   bidang   infrastruktur, 

pembangunan SDM dan penataan lingkungan serta ekonomi 

kerakyatan.

d. Dalam   pelaksanaan   tugasnya   Pokmas   berkoordinasi   dengan 

Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) pada kegiatan PNPM- 

P2KP, NUSSP, agar tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan 

kegiatan dan bersinergi dalam pelaksanaan pembangunan.



B. Tugas Pokok :

Secara garis besar tugas pokok pokmas terbagi dalam dua bidang 

tugas yaitu :

a.  Bi  d      a  n      g         I  n      f      r  ast      r  u  kt      u      r      ,         P  e      m  b      a  n      g  un      a  n         S  DM         d      a  n         P  e      n      a  taa      n  

L      i  n      g  k      u  ng      a  n  

Di bidang infrastruktur, pembangunan SDM dan penataan 

lingkungan kelompok masyarakat (Pokmas) bertugas :

 Menyelenggarakan dan bertanggung jawab secara teknis dan 

administratif  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  fisik 

dan pembangunan SDM;

 Menyusun  dan  memantapkan  kembali  proposal  dan  rencana 

teknis kegiatan yang akan dilaksanakan bersama Fasilitasi 

Fasilitator Kecamatan dan Tenaga Ahli Teknis.

 Menyiapkan dokumen administrasi sesuai petunjuk 

pelaksanaan dan teknis yang diberikan.

 Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) 

dengan Kepala Dinas PU selaku pelaksana Program Gemma 

Tapis Berseri Bidang Infrastruktur dan Penataan Lingkungan.

 Menyiapkan   Rekening   Kolektif   Pokmas   (specimen   Ketua 

Pokmas dan Bendahara)  pada  Bank  Pembangunan 

Daerah/Bank Lampung.

 Menginventarisasi     dan     menghimpun     potensi     swadaya 

masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan.

 Melaksanakan  kegiatan  pembangunan  sarana  dan 

prasarana yang direncanakan.

 Membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam 

pelaksanaan kegiatan.

 Melakukan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan 

dana baik untuk upah tenaga kerja, pembelian bahan material, 

dan lainnya.



 Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada 

Lurah secara periodik.

 Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, penggunaan dana, 

kemajuan pelaksanaan kegiatan dan hasil akhir pelaksanaan 

kegiatan melalui forum rembug warga kelurahan dan kemudian 

menyampaikannya kepada Tim Pelaksana Kota.

 Melaksanakan pengelolaan prasarana (pemanfaatan,

pemeliharaan, dan pengembangan) hasil kegiatan.

b.  Bi  d      a      n  g         E  k      o      n  o      m  i         Ke  r  akya      t  a      n  

Di bidang ekonomi kerakyatan, kelompok masyarakat bertugas :

 Menyelenggarakan dan bertanggung jawab secara teknis dan 

administratif dalam pelaksanaan kegiatan.

 Menyusun  dan  memantapkan  kembali  proposal  dan  rencana 

teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan difasilitasi oleh 

Fasilitator kecamatan.

 Menyiapkan dokumen administrasi sesuai petunjuk 

pelaksanaan dan teknis yang diberikan.

 Melaksanakan kegiatan usaha ekonomi produktif sesuai 

dengan apa yang direncanakan.

 Melakukan monitoring dan evaluasi atas penerimaan dana dan 

penggunaan dana untuk modal usaha ekonomi produktif dan 

pengembalian pinjaman.

 Melakukan pembinaan terhadap penerima dan atau 

pengguna dana modal usaha ekonomi produktif.

 Melaporkan perkembangan kegiatan usaha ekonomi produktif 

kepada Lurah secara periodik.

4. Persyaratan anggota Pokmas meliputi :

a.  Warga kelurahan setempat, terutama yang dikenal dan mengenai 

sebagian besar warga kelurahan.



b.  Mempunyai cukup waktu untuk melaksanakan tugasnya.

c.  Mempunyai  pengetahuan tentang kelurahan, arah pembangunan 

kelurahan, serta peduli terhadap pembangunan di kelurahannya.

d.  Sabar dan mampu mengendalikan diri.

e. Menghargai pendapat orang lain dan tidak memihak kepada 

kelompok-kelompok tertentu.

f. Diterima dan dihargai semua kalangan masyarakat di kelurahan.

g. Sebaiknya   mempunyai   pengalaman   di   bidang   kegiatan 

pembangunan berbasis masyarakat, seperti PKPS-BBM IP, PPK, 

P2KP, P3DT, P2D, dan sebagainya.

h.  Anggota pokmas bukanlah Aparatur Kelurahan setempat, TPPK,

TKPK, LPM dan PNS.

i. Anggota Pokmas bukan Pengurus Partai Politik (Parpol).

j. Untuk petugas Ekonomi kerakyatan masa jabatan adalah 

perioderisasi dan bersifat berkesinambungan, apabila petugas yang 

dimaksud mengundurkan diri dan atau diberhentikan maka harus 

ada laporan pertanggungjawaban terhadap ketua pokmas dan 

ditembuskan kepada Lurah setempat.

2.6. Pendampingan Tenaga Ahli Teknis.

Untuk membantu kelancaran dan keberhasilan Program “Gerakan 

Masyarakat Membangun (Gemma) Tapis Berseri” Kota Bandar Lampung, 

maka organisasi pelaksana di berbagai tingkatan didampingi oleh 

Tenaga Ahli Teknis yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Camat atas 

hasil musyawarah Pokmas melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat 

Kota Bandar Lampung serta mempunyai pengalaman melaksanakan 

pendampingan program sejenis, dengan tugas dan tanggung jawab 

sebagai berikut :

A.  Kriteria Tenaga Ahli Teknis adalah sebagai berikut :

1.  Diutamakan pendidikan S1 Teknik Sipil.



2.  Memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat, diutamakan 

yang telah    berpengalaman selama minimal 2 tahun pada program 

Gemma Tapis Berseri, PNPM, P2KP, PPK  atau kegiatan sejenis.

3.  Memilki rasa tanggung jawab terhadap tugas.

4.  Menguasai Program Komputer secara baik.

5.  Menandatangani Fakta Integritas.

B.  Proses Rekrutmen Tenaga Ahli Teknis :

Tenaga Ahli Teknis dipilih 1 (satu) orang melalui musyawarah Pokmas 

pada Kecamatan yang bersangkutan untuk kemudian disampaikan oleh 

Camat  kepada Kantor Pemberdayaan Masyarakat dengan melampirkan 

Berita Acara hasil musyawarah Pokmas se Kecamatannya yang diketahui 

oleh Camat dan selanjutnya ditetapkan oleh Walikota Bandar Lampung 

sebagai Tenaga Ahli Teknis.

C.  Tugas Tenaga Ahli Teknis, Pembangunan Sumber Daya Manusia 

dan   Penataan Lingkungan :

a.  Melaksanakan sosialisasi program Gemma Tapis Berseri pada tingkat

Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

b.  Mengkoordinir  seluruh  Fasilitator  Kecamatan  yang  ditunjuk  Camat 

untuk membantu aparat dan masyarakat di Kelurahan pada 

kecamatannya  dalam  melakukan  kegiatan  persiapan,  perencanaan 

dan pelestarian kegiatan.

c. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah untuk menentukan jenis 

kegiatan yang akan dilakukan Forum Musyawarah Tingkat Kecamatan.

d.  Membantu menyusun dan memantapkan kembali rencana teknis dan 

anggaran, rincian penggunaan dana stimulant dan swadaya, dan 

tahapan kegiatan.

e. Melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

f.   Turut   melakukan   pengawasan   terhadap   pelaksanaan   kegiatan 

terutama pada saat pembangunan fisik dimulai hingga selesai agar



sesuai dengan perencanaannya.

g.  Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Tim Pelaksana Kota, 

Camat dan Lurah dalam penyelenggaraan program.

D.  Tanggung Jawab

Dalam Melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Teknis bertanggung jawab:

    Memberikan dukungan teknis dan pendampingan dalam 

pelaksanaan Program Gemma Tapis Berseri bidang infrastruktur, 

penataan lingkungan dan peningkatan sumber daya manusia.

    Bertanggung jawab demi kesinambungan pelaksanaan program.

    Menyusun laporan rencana kegiatan, laporan kemajuan fisik dan 

keuangan, laporan bulanan, laporan penyelesaian kegiatan dan 

laporan evaluasi serta melaporkannya kepada Ketua Pelaksana Kota 

melalui Sekretariat.

2.7. Pendampingan Tenaga Ahli Hukum.

Untuk membantu kelancaran dan keberhasilan Program “Gerakan 

Masyarakat Membangun (Gemma) Tapis Berseri” Kota Bandar Lampung, 

maka organisasi pelaksana di berbagai tingkatan didampingi oleh 

Tenaga Ahli Hukum yang ditunjuk berdasarkan musyawarah Pokmas di 

Kecamatanya serta mempunyai pengalaman melaksanakan 

pendampingan hukum program sejenis, dengan tugas dan tanggung 

jawab sebagai berikut :

A. Kriteria Tenaga Ahli Hukum adalah sebagai berikut :

1.  Pendidikan S1 Hukum.

2.  Terdaftar sebagai Advokat.

3. Memiliki   pengalaman   pendampingan   hukum   dalam   program 

pemberdayaan   masyarakat,   yang   telah   berpengalaman   selama 

minimal 2 tahun pada program Gemma Tapis Berseri, PNPM, P2KP, 

PPK  atau kegiatan sejenis.

4.  Memilki rasa tanggung jawab terhadap tugas.



5.  Menandatangani  kontrak  kerjasama  bantuan  hukum  dengan  ketua 

pokmas.

B. Proses Rekrutmen Tenaga Ahli Hukum :

Tenaga Ahli Hukum dipilih melalui musyawarah Pokmas pada 

Kecamatan yang bersangkutan untuk kemudian disampaikan kepada 

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dengan melampirkan Berita Acara 

hasil musyawarah Pokmas se Kecamatannya dan selanjutnya ditetapkan 

oleh Walikota Bandar Lampung sebagai Tenaga Ahli Hukum.

C. Tugas Tenaga Ahli Hukum :

a.  Melaksanakan sosialisasi program Gemma Tapis Berseri pada tingkat

Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

b.  Memberikan advis hukum yaitu berupa rekomendasi yuridis berkenaan 

dengan persoalan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan Program 

Gemma Tapis Berseri.

c.  Advokasi hukum (legal advocacy) yaitu membantu dan memberikan 

bantuan hukum dalam penyelesaian  masalah  yang dihadapi  dalam 

pelaksanaan Program Gemma Tapis Berseri.

d.  Melakukan koordinasi dan komunikasi  dengan Tim Pelaksana Kota 

dalam penyelenggaraan Program Gemma Tapis Berseri.

D. Tanggung Jawab

Dalam Melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Hukum bertanggung jawab:

    Memberikan bantuan hukum dan pendampingan dalam 
pelaksanaan

Program Gemma Tapis Berseri.

    Bertanggung jawab demi kesinambungan pelaksanaan program.

    Menyusun laporan rencana kegiatan dan laporan kegiatan yang telah 

dilaksanakan dalam pelaksanaan program Gemma Tapis Berseri serta 

melaporkannya kepada Ketua Pelaksana Kota melalui Sekretariat.

2.8. Fasilitator Kecamatan



Fasilitator Kecamatan adalah petugas teknis yang  ditunjuk oleh Camat . 

Fasilitator Kecamatan bertugas dan berkedudukan pada satu kecamatan. 

Sesuai dengan tugas yang telah ditentukan sebagai tenaga teknis, kriteria 

Fasilitator Kecamatan diutamakan yang berpendidikan minimal D3 Teknik/ 

Sarjana Teknik atau berpengalaman dibidang teknik. Tugas Fasilitator 

Kecamatan adalah sebagai berikut :

1.  Membantu dan memfasilitasi kecamatan dalam kegiatan sosialisasi, 

persiapan,  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,  pemeliharaan 

dan pelestarian kegiatan Program “Gerakan Masyarakat Membangun 

(Gemma) Tapis Berseri”.

2. Membantu  dan  memfasilitasi  Kelurahan  untuk  menyusun  dan 

memantapkan kembali rencana teknis dan anggaran, rincian 

penggunaan dana stimulan dan swadaya, tahapan kegiatan, serta 

pembentukan Pokmas  pelaksana kegiatan.

3. Membantu     dan memfasilitasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) 

pelaksana kegiatan Kelurahan untuk menyusun Rencana Teknis dan 

Biaya, Desain/Gambar Kegiatan, Memantau peralatan dan bahan yang 

akan digunakan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan.

4.  Membantu      dan   memfasilitasi   Usaha   Ekonomi   Produktif   calon 

penerima pinjaman di kelurahan untuk menyusun rencana kegiatan, 

rencana teknis kebutuhan dan penggunaan serta pengembalian dana, 

rencana monitoring dan evaluasi serta pelaporannya.

5. Membantu dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat sehingga 

mereka dapat melakukan sendiri mulai perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

6.  Membantu dan memfasilitasi   Kelompok Masyarakat (Pokmas) baik 

dibidang infrastruktur dan ekonomi kerakyatan dalam pelaksanaan 

kegiatan dan pelaporan serta aspek-aspek lain yang diperlukan untuk 

kelancaran pelaksanaan program Gemma Tapis Berseri”.

7. Menyusun laporan secara berkala yang meliputi laporan rencana 

kegiatan, laporan kemajuan fisik dan keuangan, laporan bulanan, 

laporan  penyelesaian  kegiatan  dan  laporan  evaluasi  baik  bidang



infrastruktur maupun bidang ekonomi kerakyatan serta melaporkannya 

kepada Tim Pelaksana Kota.
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3 MEKANISME PENYELENGGARAAN

3.1.  Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah melakukan pemberian 

Bantuan Dana Stimulan melalui Bantuan Langsung Masyarakat 

(BLM) kepada 98 (sembilan puluh delapan) kelurahan di 13 (tiga belas) 

kecamatan di Kota Bandar Lampung dan Kredit Ekonomi Kerakyatan 

(Ekor) kepada Usaha Ekonomi Produktif Perorangan melalui proses 

selektif.

3.2.  Prinsip Pelaksanaan Kegiatan

Adapun prinsip pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana program

”Gemma Tapis Berseri” ini adalah :

1.  Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, Pembangunan Sumber Daya

Manusia dan Penataan Lingkungan.

 Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh masyarakat kelurahan 

sendiri dengan menggunakan sumberdaya, tata cara dan teknologi 

tepat guna.

 Semua    kegiatan    dikelola    secara    terbuka    dan    dapat 

dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, maupun 

administratif.

  Kegiatan yang akan dilakukan masyarakat kelurahan merupakan 

kegiatan yang direncanakan untuk kesejahteraan rakyat dan 

menimbulkan swadaya  masyarakat.

  Kegiatan berorientasi pada pengembangan wilayah kelurahan.

  Dapat dilaksanakan dan berfungsi dalam tahun anggaran 2009.

  Tidak  menimbulkan  dampak  negatif bagi  lingkungan, sosial  dan 

budaya.



  Bentuk swadaya masyarakat dapat berupa bahan-bahan material

(pasir, batu, semen), dana, tenaga kerja, dan lain-lain.

2.  Kredit Ekonomi Kerakyatan (Ekor)

  Kredit Ekor diberikan kepada kegiatan usaha perorangan ekonomi 

produktif.

  Pengelolaan dana pinjaman dilakukan secara terbuka, dan

dibuktikan dengan catatan pembukuan (administrasi) yang dapat 

dievaluasi setiap saat.

 Usulan       kredit       usaha       ekonomi       produktif       harus 

diketahui/direkomendasikan oleh RT, Pokmas, Lurah dan Camat di 

wilayah masing-masing.

  Keputusan terakhir tentang disetujui / ditolaknya permohonan kredi t 

menjadi wewenang PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung.

3.3. Penyaluran Pendanaan

3.3.1 Kriteria  Penetapan Alokasi Dana

1.  Besarnya  alokasi  dana  untuk  setiap  jenis  kegiatan  di  kelurahan 

diberikan dengan memperhatikan :

a.  Prinsip-prinsip Program ”Gemma Tapis Berseri”.

b.  Alokasi dana per Kelurahan mengacu kepada kriteria antara lain : 

 Jumlah penduduk/ rumah tangga sasaran per kelurahan.

 Partisipasi/ swadaya di setiap kelurahan.

 Peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan.

c.  Sarana dan Prasarana yang akan dibangun hendaknya mempunyai 

keterkaitan (linkage) dengan pengembangan wilayah.

d.  Kegiatan yang akan dilakukan harus dapat dikerjakan sendiri oleh 

masyarakat kelurahan.

e.  Bantuan dana stimulan untuk pembangunan Sarana dan Prasarana

yang diberikan diharapkan dapat menimbulkan swadaya



masyarakat. Penetapan nilai swadaya disesuaikan dengan kondisi 

dan kemampuan masyarakat. Swadaya masyarakat akan dinilai 

secara  terpisah  dari bantuan  dana  stimulan  dan  dihitung  ketika 

pekerjaan telah selesai.

f.   Jumlah bantuan alokasi dana BLM/stimulan Program Gemma Tapis 

Berseri di 98 Kelurahan pada 13 Kecamatan dalam wilayah Kota 

Bandar Lampung ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota 

Bandar Lampung.

2.  Kriteria alokasi dana untuk Kredit Ekonomi Kerakyatan (Ekor) diberikan 

dengan memperhatikan :

a.  Usaha ekonomi produktif berbentuk perorangan yang bergerak di

bidang pengolahan, dan atau pemasaran.

b.  Usaha ekonomi produktif bergerak di sektor pertanian, peternakan, 

perikanan, kerajinan rumah tangga, perdagangan, dan jasa.

c.  Usaha  ekonomi  produktif  yang  dapat  dibantu  oleh  Kredit  Ekor

adalah usaha perorangan dengan tujuan penggunaan untuk 

tambahan modal usaha.

d.  Kriteria penerima kredit ekor sepenuhnya ditentukan oleh PD. BPR 

Bank Pasar.

3.3.2 Sumber dan Alokasi Dana

1.  Sumber  dana  dalam  Program  ”Gerakan  Masyarakat  Membangun

(Gemma)  Tapis Berseri” adalah :

a.  Dana swadaya masyarakat/swasta dari masing-masing kelurahan.

b. APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2009 untuk 

pembangunan di Bidang Infrastruktur, Pembangunan Sumber Daya 

Manusia dan Penataan Lingkungan.

c. APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2006 dan 2007 untuk 

pengembangan Kredit Ekonomi Kerakyatan (Ekor) yang disalurkan 

melalui PD. BPR Bank Pasar untuk bidang ekonomi kerakyatan.



2. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program ”Gerakan 

Masyarakat Membangun (GEMMA) Tapis Berseri” bersumber dari 

APBD  Kota  Bandar  Lampung  Tahun  2009  dengan  total  dana  Rp.

11.760  Milyar  untuk  98  kelurahan,  dana  alokasi  masing-masing 

kelurahan digunakan dengan perincian sebagai berikut :

a.  86,5 % digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sumber daya 

manusia dan penataan lingkungan dengan rincian sebagai berikut :

- Tahap pertama sebesar 50 %.

- Tahap kedua sebesar 50 % dengan syarat kegiatan 

pembangunan fisik telah mencapai 50 % atau lebih.

b.  7,5 %  digunakan  untuk Pemberdayaan  Peranan Perempuan 

melalui PKK Kelurahan.

c.  6 % digunakan sebagai biaya operasional kegiatan dengan alokasi 

sebagai berikut :

- 2,0 % sebagai biaya operasional Pokmas Pembangunan

Infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan Penataan Lingkungan.

- 2,0 % sebagai biaya operasional Pokmas bidang Ekonomi 

Kerakyatan dan mekanisme penyalurannya adalah Pokmas 

langsung mentransfer dana tersebut ke rekening Pokmas Bidang 

Ekor di PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung.

- 1,0 % sebagai biaya operasional Tenaga Ahli Teknis.

- 0,5 % sebagai biaya operasional Fasilitator Kecamatan.

- 0,5 % sebagai biaya untuk Tenaga Ahli Hukum.

3.  Dana yang dialokasikan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan 
dalam Program ”Gerakan Masyarakat Membangun (GEMMA) Tapis 
Berseri” bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung tahun 2006 
sebesar Rp. 2,5 Milyar dan Tahun 2007 sebesar Rp. 4 Milyar 
sehingga total dana sebesar Rp. 6,5 Milyar. Dana ini disalurkan 
dalam bentuk kredit ekonomi kerakyatan (ekor) melalui PD. BPR Bank 
Pasar Kota Bandar Lampung.



3.4.  Kriteria Pemilihan Kegiatan

3.4.1 Bidang Infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia dan 

penataan lingkungan :

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana (Infrastruktur), Pendidikan 

dan Kesehatan yang akan dilaksanakan harus mempertimbangkan hal-

hal sebagai berikut :

1.  Bukan merupakan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD baik 

Kota   Bandar  Lampung   maupun   Provinsi   Lampung,   APBN,   dan 

sumber-sumber pembiayaan lainnya.

2. Kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada Pembangunan 

Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan 

(PJM Pronangkis kelurahan masing-masing)

3.  Merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat miskin 

dan diusulkan oleh masyarakat melalui musyawarah kelurahan.

4. Bantuan peningkatan sumber daya manusia bagi masyarakat yang 

kurang mampu dan bantuan sarana prasarana pendidikan anak usia 

dini (PAUD)

5.  Langsung memberikan manfaat bagi masyarakat terutama kelompok 

miskin di kelurahan.

6.  Berorientasi pada pengembangan wilayah kelurahan.

7.  Dapat dilaksanakan dan berfungsi dalam tahun anggaran 2009.

8.  Memprioritaskan  pemberian kesempatan  kerja  kepada  tenaga  kerja 

lokal dan penggunaan material setempat.

9.  Penggunaan teknologi yang sederhana yang dapat dilaksankan oleh 

masyarakat atau teknologi yang sesuai dengan kebutuhan setempat.

10. Merupakan infrastruktur yang dapat dan akan dikelola 
masyarakat.

11. Menjamin keberlangsungan fungsi prasarana yang dibangun 

dengan format yang ditetapkan.

12. Bantuan peningkatan kesehatan dan 
lingkungan

13. Tidak  menimbulkan  dampak  negatif  bagi  lingkungan,  sosial 
dan



budaya.

14. Dapat dilakukan secara terpadu oleh beberapa kelurahan 

khususnya untuk kegiatan yang bersifat lintas wilayah kelurahan.

Pemilihan jenis Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Sumber 

Daya Manusia dan Penataan Lingkungan di kelurahan dilakukan dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Sarana   yang   mendukung   penyediaan   air   bersih   seperti   bak 

penampung air dan   sumur bor.

2.  Prasarana yang mendukung aksesibilitas lingkungan kelurahan berupa 

jalan lingkungan dan gorong-gorong yang berada dijalan-jalan utama 

di wilayah kelurahan.

3.  Bantuan untuk anak putus sekolah /terancam putus sekolah tingkat 

SMK/SMA sederajat, bantuan sarana dan prasarana PAUD dengan 

kriteria yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan penyaluran dana 

untuk putus sekolah sesuai dengan mekanisme yang ada pada PD. 

BPR Bank Pasar.

b. Kriteria anak putus sekolah atau terancam putus sekolah tingkat

SMK/SMA sederajat yang berhak menerima bantuan :

 berasal  dari  keluarga  prasejahtera  dan  keluarga  sejahtera 

I (sesuai surat keterangan dari Dinas Sosial Kota B. Lampung)

 Siswa/i yang putus sekolah (DO) karena alasan ekonomi atau 

siswa/i yang terancam putus sekolah karena alasan ekonomi 

(sesuai surat keterangan Kepala Sekolah)

 Sangat membutuhkan bantuan biaya agar dapat melanjutkan 

sekolah (sesuai Surat Keterangan dari Lurah dan diketahui 

Camat).

c. Syarat siswa Penerima Bantuan

Syarat siswa/i yang berhak menerima bantuan penanggulangan 

biaya pendidikan adalah :

 Siswa/i SMK/SMA Negeri dan swasta berasalan dari 
keluarga

kurang / tidak mampu.



 Siswa tersebut diusulkan oleh pokmas berdasarkan pendataan 

yang dilakukan oleh Pokmas Tahun Anggaran 2009.

 Siswa/i tersebut tercatat sebagai siswa/i putus / terancam 

putus sekolah karena alasan ekonomi.

 Siswa/i tersebut bersedia melanjutkan sekolah sampai dengan 

selesai.

 Siswa tersebut tidak tercatat sebagai penerima beasiswa dari

Pemerintah Pusat, daerah maupun lembaga/yayasan lainnya. 

d.  Syarat Pokmas mengajukan bantuan siswa/i putus Sekolah

Pokmas yang mengajukan bantuan beasiswa bagi anak putus 

sekolah dari keluarga kurang mampu atau anak yang terancam 

putus sekolah wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

 Biaya/iuran Komite Sekolah atau biaya SPP bagi siswa 

sekolah swasta dan pembayaran biaya keperluan sekolah 

lainnya.

 Untuk keperluan biaya pribadi siswa/i seperti pakaian seragam 

sekolah, sepatu, buku-buku/alat tulis, buku pelajaran, transport 

siswa ke sekolah.

 Biaya pengurusan bantuan dibebankan kepada Pokmas.

 Pokmas membuat usulan penggunaan dana sesuai kebutuhan 

masing-masing.

 Penyaluran  dana  dilakukan  secara  transparan  dan 

diketahui oleh pihak-pihak terkait.

e.  Siswa/i penerima dan jumlah bantuan dana :

 Jumlah siswa/i penerima bantuan ditetapkan oleh Pokmas 

berdasarkan  data  yang  benar  dan  disertai  keterangan  dari 

pihak Kepala SMK/SMA sederajat tempat asal siswa/i yang 

bersangkutan.

 Bantuan dana diberikan sebesar Rp. 150.000,- perbulan, 
dalam

1  (satu)  tahun  atau  sebesar  Rp.  Rp.  1.800.000,-  selama 

maksimum 1 (satu) tahun.

f. Dana bantuan untuk anak putus sekolah tersebut disalurkan dan 

penggunaannnya sesuai dengan mekanisme/peraturan yang



berlaku pada PD. BPR Bank Pasar.

4.  Sarana yang mendukung kebersihan lingkungan seperti pembangunan 

tempat   pembuangan   sampah   sementara,   gerobak   pengangkut 

sampah, alat potong rumput , penyaring sampah yang dilalui sungai- 

sungai, penataan kali bersih.

5.  Sarana dan prasarana yang mendukung kesehatan lingkungan seperti 

sarana MCK, Pos Kesehatan Kelurahan, Fogingg focus / Bubuk Abate 

(untuk pengadaan, operasional dan pemeliharaannya dapat dilakukan 

oleh kelurahan yang memprioritaskan pengadaan kegiatan tersebut), 

pengadaan tanaman hias (bunga-bunga, pot dan pohon-pohon), apotik 

hidup   dan   kali   bersih   untuk   memperindah   dan   menyehatkan 

lingkungan.

6.  Prasarana  untuk  mengurangi  dan  mencegah  banjir  di  lingkungan 

seperti drainase/siring.

7.  Fasilitas yang mendukung kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial di

lingkungan masyarakat seperti sarana peribadatan, sarana olah raga 

dan penataan/ pengadaan tempat pemakaman umum.

8. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dilingkungan 

kelurahan melalui organisasi PKK.

3.4.2.  Bidang Ekonomi Kerakyatan

Kredit Ekonomi Kerakyatan diberikan dengan ketentuan-ketentuan 

sebagai berikut :

1.  Dana pinjaman pertama yang diberikan untuk setiap debitur maksimal

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2.  Pinjaman berikutnya diberikan untuk setiap debitur maksimal dua kali 

lipat dari pinjaman sebelumnya dengan plafon setinggi-tingginya 

Rp.

2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kriteria lancar.

3.  Jangka Waktu Kredit adalah maksimal 12 bulan.

4.  Sistem angsuran menggunakan sistem angsuran bulanan.

5.  Tingkat Suku Bunga Pinjaman adalah sebesar 5 %/tahun flet, dengan



rincian :

   4/5  (empat  per  lima)  bagian  dari  jasa  bunga  pinjaman 

akan digunakan sebagai biaya operasional PD. BPR Bank Pasar

   1/5 (tiga per  lima) bagian dari jasa bunga pinjaman akan 

dimasukkan sebagai pendapatan daerah.

6. Calon peminjam tidak sedang mendapat dana pinjaman dan atau 

mempunyai tunggakan pinjaman baik dari dana APBN, APBD propinsi 

maupun APBD Pemda Kota Bandar Lampung.

7.  Calon  peminjam  kredit  ekor  bukan  penerima  kredit  dari  program 

ekonomi bergulir Program P2KP reguler, PNPM-P2KP, dan Paket 

(Penanggulangan Kemiskinan Terpadu).

Pemilihan jenis kegiatan usaha ekonomi produktif yang akan dibiayai 

oleh Kredit Ekonomi Kerakyatan (Ekor) dilakukan dengan pertimbangan- 

pertimbangan sebagai berikut :

1.  Pembiayaan terhadap kegiatan usaha tidak termasuk dalam kelompok 

usaha baru.

2.  Pembiayaan terhadap kegiatan usaha yang kurang produktif akibat 

kekurangan modal.

3.  Pembiayaan terhadap kegiatan usaha yang produktif dan memerlukan

penambahan modal usaha.

4 PENGENDALIAN



Pengendalian merupakan serangkaian tindakan untuk menjamin 

kesesuaian penyelenggaraan kegiatan dengan peraturan/ketentuan yang 

berlaku agar dapat dicapai tujuan secara efektif dan efisien.

Pengendalian diperlukan agar proses pelaksanaan Program Gemma 

Tapis Berseri sesuai dengan prinsip, tujuan dan sasaran, pendekatan 

dan mekanisme yang telah ditetapkan. Mekanisme pengendalian 

program dilakukan mulai dari tahap persiapan, perencanaan dan 

pelaksanaan.

Pengendalian Program Gemma Tapis Berseri bertujuan :

1.  Menjamin setiap proses pelaksanaan sesuai dengan aturan, perinsip 

dan kebijakan

2.  Menjamin hasil-hasil perencanaan yang diperoleh melalui proses dan 

mekanisme yang benar.

3.  Menjamin jenis kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

4.  Mengendalikan pemanfaatan dana agar sesuai dengan yang 

direncanakan dan dikelola secara transparan.

5.  Menjamin agar setiap pelaku dapat menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya secara baik sesua dengan fungsinya masing-masing.

6.  Menjamin pelaksanaan tepat waktu sesuai dengan rencana yang 

telah ditentukan.

Pengendalian Program Gemma Tapis Berseri dilakukan melalui 

pengawasan, pelaporan serta evaluasi dan tindak turun tangan.

Strategi dasar pengendalian Program Gemma Tapis Berseri adalah :

1.  Pengawasan  yang  ketat  dan  tegas  terhadap  setiap  proses  dan 

kegiatan pada setiap tahapan yang dilaksanakan.

2.  Semua  pihak  terkait  melakukan  pemantauan  secara  obyektif  dan 

mampu memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan 

kegiatan



yang dilaksanakan.

3.  Pelaku di semua tingkatan menjalankan mekanisme pelaporan dengan 

disiplin, akurat, dan efektif.

4. Harus ada pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan 

mekanisme yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan 

kegiatan yang dilaksanakan.

5.  Setiap saat dilakukan evaluasi untuk pencapaian tingkat kinerja yang 

diharapkan serta menegakkan aturan dengan pemberian sanksi.

6. Melakukan tindak turun tangan dan memantau pengendalian dari 

instansi yang lebih rendah.

4.1.  Pengawasan

Sesuai dengan prinsip transparansi dalam program ini, ditinjau 

dari pelakunya, pengawasan terdiri dari :

1.  Pengawasan internal, dilakukan oleh seluruh pelaku di dalam sistem 

(Aparat Pemerintah/Struktural, Tenaga Ahli Teknis, serta masyarakat 

kelurahan) Program Gemma Tapis Berseri.

2.  Pengawasan Eksternal, dilakukan oleh pelaku di luar sistem (LSM, 

Perguruan Tinggi, Ormas, Media Massa, dll).

Pengawasan dilakukan melalui pemantauan (monitoring) secara 

berjenjang oleh pelaku-pelaku dalam Program Gemma Tapis Berseri. 

Pemantauan dilakukan terus menerus mulai dari persiapan, 

perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pelestarian.



4.1.1.  Pemantauan oleh Pemerintah/Struktural

4.1.1.1. Pemantauan di Tingkat Kota

Pemantauan di tingkat Kota dilakukan oleh Inspektorat dan Tim Pelaksana 

Kota. Inspektorat melakukan pemantauan dengan melakukan sampling 

audit, sebanyak 80% Kecamatan.

Tim Kota memantau :

1.  Penetapan tim kecamatan.

2.  Pelaksanaan penetapan jenis kegiatan.

3.  Proses dan hasil perencanaan di tingkat kelurahan.

4.  Pelaksanaan penyaluran dana anggaran.

5.  Kemajuan pelaksanaan fisik dan penyerapan dana.

6.  Realisasi  Perkembangan  dan  Pembayaran  Angsuran  Dana  Kredit

Ekonomi Kerakyatan (Ekor).

7.  Penyaluran dan atau Perguliran Dana Kredit Ekonomi Kerakyatan.

8.  Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

9.  Kinerja  Tenaga  Ahli  Teknis,  Tenaga  Ahli  Hukum  dan  Fasilitator

Kecamatan.

4.1.1.2. Pemantauan di Tingkat Kecamatan.

Pemantauan di tingkat Kecamatan dilakukan oleh Inspektorat dan Tim 

Kecamatan. Inspektorat melakukan pemantauan dengan melakukan 

Sampling Audit, sebanyak 80% kelurahan.

Sedangkan Tim Kecamatan memantau :

1.  Penetapan  Pokmas  Pelaksana  Kegiatan  dan  Kelompok 

Pemanfaat dan Pemelihara.

2.  Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan.

3.  Pelaksanaan penetapan komponen kegiatan, perencanaan teknis, dan 

perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB).



4.  Proses dan hasil perencanaan di tingkat kelurahan.

5.  Pelaksanaan penandatanganan kontrak.

6.  Mekanisme pencairan dana anggaran.

7.  Realisasi  Perkembangan  dan  Pembayaran  Angsuran  Dana  Kredit

Ekonomi Kerakyatan.

8.  Penyaluran Kredit Ekonomi Kerakyatan.

9.  Kemajuan pelaksanaan fisik dan penyerapan dana.

10. Pelaksanaan penanganan pengaduan.

11. Serah terima hasil kegiatan.

12. Kinerja Fasilitator Kecamatan.

4.1.1.3. Pemantauan di Tingkat Kelurahan

Pemantauan di tingkat kelurahan dilakukan oleh pemerintah 

kelurahan dengan melakukan pemantauan :

1.  Penetapan  Pokmas  Pelaksana  Kegiatan  dan  Kelompok 

Pemanfaat dan Pemelihara.

2.  Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan.

3.  Pelaksanaan penetapan komponen kegiatan, perencanaan teknis, dan 

perhitungan rencana anggaran biaya (RAB).

4.  Pelaksanaan penandatanganan kontrak.

5.  Mekanisme pencairan dana anggaran.

6.  Kemajuan pelaksanaan fisik dan penyerapan dana.

7.  Penyaluran Kredit Ekonomi Kerakyatan.

8.  Pelaksanaan penanganan pengaduan.

9.  Serah terima hasil kegiatan.

10. Kinerja Pokmas Pelaksana Kegiatan dan Kelompok Pemanfaat dan

Pemelihara.



4.1.2. Pemantauan    oleh    Tenaga    Ahli    Teknis    dan    Fasilitator

Kecamatan

Tenaga Ahli Teknis dan Fasilitator Kecamatan harus melakukan 

pemantauan terhadap penyelenggaraan Program Gemma Tapis 

Berseri termasuk hal-hal di bawah ini :

1.  Penerapan prinsip dan prosedur Program Gemma Tapis Berseri.

2.  Partisipasi masyarakat kelurahan dalam semua tahapan 

penyelenggaraan program.

3.  Transparansi informasi tentang pelaksanaan program.

4.  Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan usulan kelurahan seperti 

yang telah disetujui dalam musyawarah kelurahan.

5.  Ketertiban  dan  kesesuaian  administrasi  dalam  pendokumentasian 

pengadaan barang dan keuangan.

6.  Ekfektifitas   bantuan   teknis   yang   diberikan   kepada 
masyarakat

kelurahan dalam membantu pelaksanaan program.

7.  Kualitas prasarana terbangun.

8.  Penyelesaian penanganan  pengaduan masyarakat.

4.2.    Pelaporan

Pelaporan adalah konsolidasi dari rencana kegiatan dan tindak lanjut 

pemantauan. Laporan harus ditulis secara sederhana, ringkas, dan 

dilakukan secara berkala. Selain memuat data hasil dan proses 

pelaksanaan   di   lapangan,   laporan   juga   memuat   foto/dokumentasi 

kegiatan, permasalahan, hambatan, dan rekomendasi tindakan.

4.2.1  Tim Kota

Tim Kota  adalah  Tim Pelaksana  Kota.  Tim Pelaksana  Kota  membuat 

laporan bulanan dengan memperhatikan laporan dari Tenaga Ahli Teknis, 

menguji silang dengan laporan dari Tim Kecamatan dan temuan hasil



kunjungan Tim Pelaksana Kota di lapangan.

4.2.2  Tim Kecamatan

Tim  Kecamatan   membuat   laporan   bulanan   dengan   memperhatikan 

laporan dari Fasilitator Kecamatan, menguji silang dengan laporan Lurah 

dan temuan kunjungan Tim Kecamatan di lapangan.

4.2.3  Tim Kelurahan

Lurah membuat laporan bulanan dengan memperhatikan laporan dari Tim 

Kelurahan, menguji silang dengan temuan dan kunjungan Tim Kelurahan 

di lapangan.

4.2.4  Tenaga Ahli Teknis

Laporan yang harus dibuat Tenaga Ahli Teknis terdiri dari :

1.  Laporan Pendahuluan

Merupakan laporan yang berisi data kondisi awal, kesepakatan dan 

jadwal  wilayah  kerja  Tenaga  Ahli  Teknis  Program  Gemma  Tapis 

Berseri di Kota Bandar Lampung.

2.  Laporan Bulanan

Merupakan laporan yang berisi data/informasi kemajuan pekerjaan 

Tenaga Ahli Teknis Program Gemma Tapis Berseri di Kota Bandar 

Lampung.

3.  Laporan Triwulan

Merupakan laporan periode  tiga bulanan  yang  berisi  data/informasi 

yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap Progam Gerakan 

Masyarakat Membangun Tapis Berseri.

4.  Laporan Akhir

Laporan akhir dibuat setelah seluruh pekerjaan Program Gemma Tapis 

Berseri selesai dilaksanakan. Laporan ini merupakan konsolidasi dari 

seluruh laporan, baik laporan bulanan serta laporan dari  Fasilitator 

Kecamatan. Laporan ini merupakan hasil temuan observasi lapangan 

dan analisis Tenaga Ahli Teknis, keluhan masyarakat, temuan-temuan 

dari hasil kunjungan Tenaga Ahli Teknis, perkembangan penanganan



pengaduan yang telah dilakukan, dan kendala-kendala dalam 

pelaksanaan. Laporan ini juga memuat hasil evaluasi dan 

rekomendasi pelaksanaan Program Gemma Tapis Berseri.

4.2.5.    Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat (pokmas) wajib membuat dan menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban akhir penggunaan dana (100%) kepada 

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Tim Pelaksana Tingkat Kota 

sesuai dengan Petunjuk Teknis Program Gemma Tapis Berseri.

4.3.    Evaluasi Program

Evaluasi program adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan  pelaksanaan  program  dan  identifikasi   kendala-kendala, 

solusi dan alternatif tindak turun tangan selama pelaksanaan. Secara 

umum evaluasi dilakukan untuk mengukur kinerja program secara 

keseluruhan, berdasar penilaian indikator-indikatornya.

Indikator-indikator tersebut adalah :

1)  Ketepatan Sasaran

indikator yang dievaluasi diantaranya adalah pengadaan Tenaga Ahli 

Teknis, target sosialisasi, pemilihan/penetapan Pokmas dan KPP, 

pengidentifikasian masalah, dan perencanaan kegiatan.

2)  Manajemen Proyek

Indikator   yang   dievaluasi   diantaranya   adalah   kesesuaian   biaya, 

kualitas, dan waktu.

3)  Partisipasi Masyarakat

Indikator yang dievaluasi diantaranya adalah keterlibatan masyarakat 

dalam musyawarah kelurahan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan,



pengawasan, serta dalam proses serah terima hasil kegiatan.

Evaluasi dilakukan pada tingkat kota yaitu oleh Tim Koordinasi Kota dan

Tenaga Ahli Teknis.

4.3.1.  Evaluasi Tim Kota

Tim Kota melakukan evaluasi pelaksanaan program dengan 

mempertimbangkan masukan dari hasil monitoring/pemantauan yang 

dilakukan di lapangan ditambah dengan hasil konsolidasi laporan yang 

diberikan oleh Tim Kecamatan dan laporan Tenaga Ahli Teknis.

Indikator yang harus diperhatikan dalam evaluasi oleh Tim Kota adalah 
:

1)  Pelaksanaan sosialisasi di tingkat Kecamatan;

2)  Pelaksanaan musyawarah kelurahan;

3)  Ketepatan kegiatan dan solusi teknis;

4)  Pelaksanaan penyaluran dana anggaran;

5)  Realisasi Penyaluran Kredit Ekonomi Kerakyatan;

6)  Realisasi fisik dan penyerapan dana anggaran;

7)  Pelaksanaan penanganan pengaduan;

8)  Kinerja  Tenaga  Ahli  Teknis,  Tenaga  Ahli  Hukum  dan  Fasilitator

Kecamatan.

4.3.1. Evaluasi Tenaga Ahli Teknis.

Tenaga Ahli Teknis melakukan evaluasi  pelaksanaan program dengan 

mempertimbangkan masukan dari hasil monitoring/pemantauan yang 

dilakukan di lapangan ditambah dengan hasil konsolidasi laporan yang 

diberikan oleh Fasilitator Kecamatan.

Indikator  yang  harus  diperhatikan  dalam  evaluasi  Tenaga  Ahli  Teknis 

adalah :

1)  Kelengkapan administrasi penyelenggaraan program;

2)  Ketepatan pemilihan kegiatan dan solusi teknis;

3)  Proses pengadaan barang dan jasa;

4)  Realisasi fisik dan keuangan;

5)  Kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan;



6)  Pengelolaan infrastruktur terbangun;

7)  Peran serta masyarakat dalam seluruh kegiatan; dan

8)  Dampak program terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan 

perekonomian masyarakat.

4.4.     Pengaduan Masyarakat dan Tindak Turun Tangan

4.4.1. Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan 

oleh masyarakat, diantaranya oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 

Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Keagamaan, Perguruan 

Tinggi, Warga Masyarakat, dan Media Massa.

Pengaduan terhadap penyimpangan pelaksanaan Program Gemma Tapis

Berseri dapat dilakukan melalui :

1.  Surat/Berita langsung kepada Fasilitator Kecamatan maupun Tenaga

Ahli Teknis.

2.  Surat/Berita  langsung  kepada  aparat  pemerintahan  yang  terkait, 

seperti : Tim Kecamatan atau Tim Pengarah dan Tim Pelaksana di 

seluruh tingkat.

Jenis-jenis pengaduan berdasarkan permasalahan yang terjadi, yaitu :

1. Pengaduan yang berkaitan dengan adanya penyimpangan dan 

prosedur;

2.  Pengaduan    yang    berkaitan    dengan    adanya    penyimpangan,

penyalahgunaan atau penyelewengan dana;

3.  Pengaduan yang berkaitan dengan adanya tindakan intervensi yang 

mengarah pada hal negatif dan merugikan masyarakat maupun 

kepentingan program.

4. Pengaduan yang mengarah kepada kondisi Force Majeur (suatu 

keadaan  di  luar  kemampuan  manusia  :  bencana  alam,  kerusuhan



masal);

4.4.2  Tindak Turun Tangan

Tindak Turun Tangan adalah tindakan berdasar rekomendasi dari evaluasi 

dan analisis hasil yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang 

muncul dari ketidaksesuaian pelaksanaan program berdasar temuan 

maupun pengaduan masyarakat.

Penanganan  setiap  pengaduan  dan  permasalahan  dilakukan  sesuai 

dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1.    Rahasia

Identitas yang melaporkan (pelapor) pengaduan harus dirahasiakan.

2.  Berjenjang

Semua  pengaduan  ditangani  pertama  kali  oleh  pelaku  Program 

Gemma Tapis Berseri di jenjang  keberadaan subyek yang diadukan. 

Pelaku di jenjang atasnya memantau perkembangan penanganan. Bila 

pelaku dijenjang keberadaan subyek tidak berhasil menangani 

pengaduan, maka pelaku di  jenjang atasnya memberi  rekomendasi 

penyelesaian atau bahkan turut memfasilitasi proses penyelesaiannya.

3.  Transparansi dan Partisipatif

Sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam 

proses penanganan pengaduan terhadap permasalahan yang ada 

diwilayahnya   dengan   difasilitasi   oleh   Fasilitator   Kecamatan   dan 

Tenaga Ahli Teknis.

4.  Proposional

Penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika kasusnya hanya 

berkaitan dengan prosedur dan pengaduan dana, maka masalah atau 

kasus yang ditangani hanya masalah prosedur saja atau 

penyalahgunaan dana saja.

5.  Objektif

Penanganan pengaduan sedapat mungkin ditangani secara 
obyektif.



Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan Program Gemma Tapis Berseri 

dari berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 

pelaksanaan program maka dalam setiap proses penanganan 

pengaduan oleh Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM),  Organisasi 

Masyarakat (Ormas), Lembaga Keagamaan, Perguruan Tinggi, Warga 

Masyarakat, Media Massa, dan pihak-pihak lainnya, kelompok 

masyarakat (pokmas) di setiap kelurahan akan mendapatkan 

pendampingan secara hukum oleh konsultan hukum yang telah 

ditunjuk oleh pokmas. Adapun tahapan penanganan pengaduan adalah 

sebagai berikut :

1.  Registrasi  dokumen,  dokumentasi  di  dalam  buku  arsip 
(logbook)

sebagai mekanisme kontrol.

2.  Pengelompokkan dan distribusi, Pengaduan yang telah dicatat atau 

diregistrasi   dan   didokumentasi,   kemudian   didistribusikan   sesuai 

dengan jenjang kewenangan masing-masing subyek, isu dan status 

pengaduan.

Secara  umum  inti  masalah  yang  diadukan  oleh  masyarakat  dapat 

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :

a. Kategori ringan, berupa pengaduan masyarakat yang berkaitan 

dengan   permasalahan   pelanggaran/penyimpangan   administrasi 

dan prosedur;

b.  Kategori sedang, berupa pengaduan masyarakat yang berkaitan 

dengan permasalahan pelanggaran/penyimpangan yang salah 

sasaran (penerima manfaat) dalam program;

c.  Ketegori berat, berupa pengaduan masyarakat berkaitan dengan 

permasalahan  pelanggaran   /  penyimpangan   /  penyelewengan 

dana.

3.  Uji Silang dan Analisis, uji silang dilakukan untuk mendapatkan :

a.  Kepastian pokok permasalahan yang muncul;

b.  Kepastian status kasus;

c.  Mendapatkan informasi tambahan;

4.  Tindak Turun Tangan,  didasarkan  atas rekomendasi  dari  hasil 
uji



silang dan analisis, yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan 

wilayah kewenangan masing-masing.

5.  Pemantauan  dan  Investigasi  lanjutan,  pemantauan  dimaksudkan

sebagai  alat  kendali  penanganan  pengaduan,  sehingga  diketahui 

perkembangan penyelesaian kasusnya.

6. Penyelesaian Masalah, penyelesaian masalah ini mengedepankan 

prinsip transparansi dan partisipasi.

7.  Umpan Balik, Umpan balik (feed back) merupakan tanggapan balik

masyarakat terhadap penyelesaian kasus yang muncul. Hal ini berupa

:

a.  Menerima dan menganggap kasus telah selesai;

b.  Menerima dengan beberapa catatan persyaratan dan memeberikan 

informasi tambahan;

c.  Menolak tanpa alasan;

d.  Menolak dengan alasan;

e.  Tidak ada tanggapan sama sekali.

8.  Proses   Penyelesaian   Secara   Hukum,   dapat   ditempuh   apabila 

terdapat indikasi terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan 

Program Gemma Tapis Berseri yang bertentangan dengan Juklak dan 

Juknis serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



5 PELESTARIAN

Pelestarian adalah upaya memanfaatkan dan memelihara prasarana dan 

sarana secara optimal oleh masyarakat pengguna prasarana dan sarana 

dengan pembinaan pemerintah daerah secara berkesinambungan. 

Dalam Program Gemma Tapis Berseri bidang infrastruktur, 

pembangunan SDM dan penataan lingkungan ini pelestarian menjadi 

tanggung jawab Pokmas yang dibentuk melalui musyawarah kelurahan.

5.1 Tujuan

Tujuan pelestarian dalam Program Gemma Tapis Berseri adalah 

sebagai berikut :

1.  Prasarana  dan  sarana  terbangun  tetap  berfungsi  sesuai  dengan 

kualitas dan umur pelayanan sesuai rencana;

2.  Menjamin pemeliharaan yang tepat waktu dan tepat sasaran, serta 

penghematan biaya pemeliharaan;

3.  Memberikan peluang kepada masyarakat/kelompok masyarakat untuk 

mengoperasikan dan mengoptimalkan aset yang ada sebagai sumber 

daya.

5.2 Aspek-aspek Pemeliharaan

Secara umum aspek yang perlu diperhatikan dalam pelestarian adalah 

pengelolaan prasarana, penyampaian pelayanan, dan tata cara. 

Pengelolaan prasarana dan sarana perlu memperhatikan beberapa hal :

1.  Kinerja prasarana yang dikelola.

2.  Jumlah sarana dan prasarana yang digunakan.

3.  Target/sasaran perencanaan.

4.  Standar kriteria teknis prasarana dan sarana.



Untuk mencapai keberhasilan pengelolaan, Pokmas harus melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut :

1.  Melakukan pemantauan rutin untuk mengetahui kondisi sarana dan 

prasarana.

2.  Melakukan rehabilitasi secara tepat waktu.

3.  Melakukan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala.

Pokmas harus bertanggung jawab menjaga penyampaian 

pelayanan infrastruktur terbangun. Hal-hal yang harus diperhatikan 

adalah :

1. Infrastruktur terbangun harus mampu melayani seluruh sasaran 

pelayanan atau pemanfaat, sesuai dengan perencanaan yang telah 

ditetapkan dalam musyawarah kelurahan.

2.  Tim Operasional dan Pemeliharaan harus menjaga agar kualitas dan 

kuantitas pelayanan infrastruktur terbangun sesuai dengan rencana.

Pendanaan untuk pemeliharaan dan pengelolaan prasarana sarana 

yang terbangun dapat dilakukan dengan mekanisme iuran bersama 

(secara swadaya) oleh masyarakat kelurahan.



1 PERENCANAAN

Perencanaan Program “Gerakan Masyarakat Membangun Tapis Berseri” 

bidang infrastruktur, pembangunan SDM dan penataan lingkungan 

dilakukan sesuai dengan bulan berjalan kegiatan/ program melalui 

tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Pada bulan pertama dan kedua

     Dilakukan sosialisasi dan diseminasi guna memperkenalkan 

dan memasyarakatkan Program “Gerakan Masyarakat 

Membangun (Gemma) Tapis Berseri”.

   Setiap kelurahan  membentuk  Kelompok  Masyarakat 

(Pokmas)  yang dipilih  melalui  musyawarah  masyarakat 

kelurahan.  Anggota  pokmas   bukan  dari  aparatur  kelurahan 

terkait,   termasuk   anggota   TPPK,   TKPK,   LPM,   dan   PNS, 

Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang terpilih di setiap kelurahan 

ditetapkan oleh lurah dan camat melalui berita acara musyawarah 

(Lamp. 1).

     Setiap kelurahan melakukan musyawarah kelurahan untuk 

merumuskan kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan 

diusulkan dalam Program “Gerakan Masyarakat Membangun 

(Gemma) Tapis Berseri”. Hasil musyawarah tersebut kemudian 

diusulkan oleh kelurahan (Lamp. 2) ke kecamatan.

     Dilakukan  Musyawarah  Tingkat  Kecamatan  dihadiri  oleh 

seluruh Kepala Kelurahan, Pokmas, Tokoh Masyarakat, dan 

Camat yang difasilitasi oleh Fasilitatot Kecamatan dan Tenaga



Ahli Teknis untuk menentukan usulan kegiatan yang paling 

prioritas dengan mempertimbangkan alokasi dana yang tersedia.

   Masing-masing Pokmas di setiap kelurahan selanjutnya 

menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya 

(Lamp. 3).

   Masing-masing Pokmas di setiap kelurahan selanjutnya 

melakukan penyusunan Rincian Kegiatan dan Pembiayaan serta 

gambar desain pekerjaan secara detail yang difasilitasi oleh 

Tenaga  Ahli  Teknis  (Lamp.  4),  dengan  mengacu  pada  daftar 

harga satuan yang dipergunakan untuk Program Gemma Tapis 

Berseri.

     Hasil musyawarah tingkat kecamatan yang sudah disepakati, 

ditandatangani Ketua Pokmas, Lurah, Fasilitator Kecamatan, dan 

Camat (Lamp. 5).

     Setelah diverifikasi  Dinas Teknis  PU, Tenaga Ahli  Teknis 

dan diketahui Lurah serta disetujui oleh Camat (Lamp. 6), maka 

Pokmas selanjutnya mengusulkan alokasi dana BLM ke Bagian 

Keuangan  Kota  Bandar  Lampung  melalui  Kepala  Dinas  PU 

selaku Tim Pelaksana Kota Bidang Infrastruktur  dan Penataan 

Lingkungan (Lamp. 7).

     Dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan Gemma Tapis 

Berseri Dinas PU berkoordinasi dengan Badan Perencanaan 

Pembangunan Kota Bandar Lampung.

b. Pada Bulan ketiga dan keempat

     Pokmas melaksanakan kegiatan pembangunan fisik.



2 PELAKSANAAN

a.  Setelah adanya Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku 

Tim Pelaksana Kota Bidang Infrastruktur  dan Penataan Lingkungan 

tentang   BLM  Program  “Gerakan   Masyarakat   Membangun   Tapis 

Berseri” pada masing-masing kelurahan penerima Alokasi Dana 

Bantuan Program, maka Pokmas difasilitasi Camat dan Tenaga Ahli 

Teknis mengajukan permohonan pencairan BLM Tahap I dan Tahap II 

kepada Wali Kota Bandar Lampung melalui Kepala Dinas PU selaku 

Tim Pelaksasa Kota Bidang Infrastruktur  dan Penataan Lingkungan 

(Lamp. 8a untuk Tahap I dan Lamp. 8b Tahap II).

b. Ketua  Pokmas   Pelaksana  Kegiatan  sebelum  mengajukan 

permohonan BLM harus terlebih dahulu :

        Menandatangani   Surat   Perjanjian   Pemberian   Bantuan 

(SP2B) dengan Kepala Dinas PU selaku Tim Pelaksana Kota 

Bidang Infrastruktur dan Penatan Lingkungan Kegiatan Gemma 

Tapis Berseri  (Lamp. 9).

        Membuat  Surat  Pernyataan  Kesanggupan  Melaksanakan

Pekerjaan (Lamp. 10)

c.  Pengajuan Pencairan BLM Program Gemma Tapis Berseri  oleh 

Pokmas Pelaksana Kegiatan dilakukan dalam 2 tahapan, sebagai 

berikut :

        Tahap I dialokasikan 50% dari total dana BLM yang disetujui

(Lamp. 8a), dengan melampirkan :

1.  Berita Acara Musyawarah Kelurahan (Lamp. 1)

2.  Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya (Lamp. 3)

3.  Rencana  Teknis,  Rincian  Biaya,  dan  Jadwal  /  Tahapan

Pelaksanaan Pekerjaaan (Lamp. 4)

4.  Peta / Gambar / Desain Pekerjaan.



5.  Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) (Lamp. 9)

6.  Surat  Pernyataan  Kesanggupan  Melaksanakan  Pekerjaan

(Lamp. 10)

7.  Nomor Rekening Kolektif Pokmas (Lamp. 14)

 Tahap II dialokasikan 50% dari total dana BLM yang disetujui

(Lamp. 8b), dengan melampirkan :

1.  Berita  Acara  Kemajuan  Pelaksanaan  Pekerjaan  minimal 

pekerjaan sudah 50% atau lebih (Lamp. 12)

2.  Kwitansi atau Bukti Kas Pengeluaran yang sesuai dengan 

harga satuan Program Gemma Tapis Berseri. (Lamp.13)

d.  Setelah ada pengajuan dari Pokmas, Camat selaku Tim Pengarah 

Tingkat  Kecamatan  Kegiatan  Gemma  Tapis  Berseri  menyampaikan 

Rekapitulasi Permintaan Pencairan Dana BLM Program Gemma Tapis 

Berseri  pada  Tahap  I  maupun  Tahap  II  kepada  Kepala  Dinas  PU 

selaku Tim  Pelaksasa Kota Bidang Infrastruktur  dan Penataan 

Lingkungan  Kegiatan  Gemma  Tapis  Berseri  dengan  melampirkan 

persyaratan  pencairan  dana  Tahap  I  dan  II  dari  masing-masing 

Kelurahan (Lamp 10a untuk Tahap I dan Lamp 10b untuk Tahap II). 

e.  Setelah  permohonan  pencairan  BLM  Tahap  I  atau  Tahap  II 

disetujui  Kepala  Dinas  PU  selaku  Tim  Pelaksana  Kota  Bidang 

Infrastruktur  dan  Penataan  Lingkungan  maka  dilakukan  penyaluran 

Dana Bantuan Langsung Masyarakat ke Rekening Kolektif Pokmas 

(specimen Ketua Pokmas   dan Bendahara) melalui Bank 

Pembangunan Daerah/Bank Lampung.

f. Pelaksanaan kegiatan di lapangan dimulai pada bulan Juli/Agustus 

dan diharapkan selesai paling lambat bulan Oktober/November.

g.  Kegiatan yang dilaksanakan dianggap selesai setelah ada   Surat 

Pernyataan Telah Menyelesaikan Pekerjaan dari Pokmas Pelaksana 

Kegiatan Program Gerakan Masyarakat  Membangun (Gemma) Tapis 

Berseri, yang disetujui oleh Lurah, Tim Kota, Camat, dan Tenaga Ahli 

Teknis.



h.  Setelah   Pokmas   membuat   Surat   Pernyataan   Penyelesaian 

Pekerjaan dilakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Pemerintah 

Kota Bandar Lampung, dan Pokmas masih mempunyai tugas untuk 

melaksanakan pemeliharaan hasil kegiatan selama kurun waktu 3 

bulan setelah serah terima.



3 MEKANISME PENCAIRAN DAN 
PENYALURAN DANA

a.     Bantuan Dana Stimulan ditetapkan oleh Kepala Dinas PU selaku 

Tim Pelaksana Kota Bidang Infrastruktur  dan Penataan Lingkungan 

tentang Daftar Alokasi Bantuan Dana Stimulan Program “Gerakan 

Masyarakat Membangun Tapis Berseri”,  pada awal bulan keempat.

b.       Penyaluran dan pencairan dana dilakukan bulan keempat, sesuai 

permohonan  Kelompok  Masyarakat  (Pokmas)  pelaksana  kegiatan 

yang disampaikan kepada Kepala Dinas PU selaku Tim Pengarah Kota 

Bidang Infrastruktur dan Penataan Lingkungan.

c.       Camat   mengajukan   Rekapitulasi   Permintaan   Pencairan   BLM 

Program “Gerakan Masyarakat Membangun Tapis Berseri” sesuai 

dengan permintaan dari Pokmas pelaksana kegiatan.

d.       Penerima Dana BLM Program “Gerakan Masyarakat Membangun 

Tapis Berseri”    adalah Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana 

Kegiatan Program “Gerakan Masyarakat Membangun Tapis Berseri” 

dengan pertanggungjawaban kepada Dinas PU selaku Tim Pelaksana 

Kota Bidang Infrastruktur dan Penataan Lingkungan Bandar Lampung 

melalui Lurah.

e.       Penyaluran Dana BLM Program “Gerakan Masyarakat Membangun 

Tapis Berseri”   langsung dari Dinas PU selaku Tim Pengarah Kota 

Bidang   Infrastruktur   dan   Penataan   Lingkungan   kepada   Pokmas 

sebagai pelaksana kegiatan Program “Gerakan Masyarakat 

Membangun Tapis Berseri” melalui Rekening Pokmas pada Bank 

Pembangunan Daerah/Bank Lampung.



f.        Penyaluran Dana BLM Program “Gerakan Masyarakat Membangun 

Tapis   Berseri”      dilaksanakan   sesuai   pekerjaan   dan   kemajuan 

pekerjaan yang dilaksanakan masyarakat di masing-masing kelurahan.


