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Pola Padat Karya dalam Pelaksanaan Program Kotaku 

Berbicara padat karya tentunya tidak ter-

lepas dari Instruksi Presiden Joko Widodo 

terkait percepatan Program Padat Karya 

Tunai (PKT) untuk mempertahankan daya 

beli masyarakat dan membuka lapangan 

pekerjaan di tengah ketidakpastian kondisi 

ekonomi akibat pandemi Covid-19 . Hal ini 

tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk 

mengurangi dampak pandemi Covid-19, 



Hal 2 

Dalam sambutannya, Walikota H. Mohan Roliskana 

menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas 

hasil kerja Program Kotaku yang selama ini telah 

memberikan warna dalam penataan dan pening-

katan kualitas permukiman di lokasi-lokasi yang 

menjadi sasaran program. “kami sangat men-

gapresiasi perhatian dan dukungan dari Kemen-

terian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(PUPR) Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui 

BPPW NTB yang telah membantu dalam upaya 

pengurangan kumuh di Kota Mataram, selanjutnya 

perlu ada tindakan konkret dari warga kota Mata-

ram untuk menjaga dan memelihara infrastruktur yang telah terbangun, se-

hingga menjadi aset Kelurahan yang dapat berkelanjutan“ papar Walikota 

Mataram H. Mohan Roliskana disampaikan dalam acara serah terima 

kegiatan skala lingkungan Program Kotaku pada 31 Desember 2021 yang lalu. 

Kata Sambutan 

Di tempat terpisah Kepala BPPW NTB, Ika Sri Re-

jeki juga turut menyatakan kebanggaannya atas 

hasil yang telah diraih oleh pelaku program baik 

dari tingkat provinsi hingga BKM maupun KSM di 

tingkat kelurahan. “pesan kami bagaimana agar 

infrastruktur yang telah terbangun dapat menjadi 

perhatian bersama untuk memanfaatkan dan me-

meliharanya dengan baik, infrastruktur yang 

terbangun diharapkan dapat merubah perilaku 

hidup masyarakat dengan pola hidup bersih dan 

sehat. Sedangkan Pemda sebagai nakhkoda dapat 

memaksimalkan pengurangan kumuh di wila-

yahnya dengan kolaborasi bersama berbagai pihak” pungkas Kepala BPPW 

NTB Ika Sri Rejeki yang disampaikan dalam acara serah terima kegiatan ska-

la lingkungan Program Kotaku pada 31 Desember 2021 yang lalu. 
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Daftar Isi 

Lesson Learned atau Pelajaran yang Didapat adalah apa yang dapat dipelajari dari metode yang mereka 

gunakan untuk berhasil. Lesson Learned adalah suatu proses pembelajaran dari proyek atau kegiatan yang 

dilakukan. Banyak keuntungan yang didapatkan dari sebuah Lesson Learned. Di antaranya; belajar dari kesala-

han yang pernah dilakukan, mengulangi good practice atau hasil yang baik, menghindari atau 

mencegah bad practice atau bad experience terulang kembali, memitigasi risiko yang sama untuk muncul di 

proyek atau kegiatan yang baru. Selain itu, mempunyai pendekatan konsisten untuk penyelesaian isu-isu proyek 

atau kegiatan, dapat menduplikasi proses yang dengan lebih baik, serta katalis untuk mempercepat proses 

pembelajaran personal ataupun organisasi. Lesson Learned adalah sebuah dokumen yang didapatkan dari 

proses pembelajaran dari aktivitas yang dialami. Ini dapat didapatkan baik dari pengalaman yang dialami sendiri 

ataupun dari orang lain. Lesson Learned dapat dijadikan sebuah aset dokumen untuk proses pengembangan 

berkelanjutan individu maupun organisasi. Dokumen Lesson Learned adalah living document, yang harus dibuat 

objektif dan terverifikasi.   
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Padat Karya Tunai (PKT) Melalui Kegiatan CFW 

Berbicara padat karya tentunya tidak ter-

lepas dari Instruksi Presiden Joko Widodo 

terkait percepatan Program Padat Karya 

Tunai (PKT) untuk mempertahankan daya 

beli masyarakat dan membuka lapangan 

pekerjaan di tengah ketidakpastian kondisi 

ekonomi akibat pandemi Covid-19 . Hal ini 

tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk 

mengurangi dampak pandemi Covid-19, 

dimana selama pandemi begitu banyak 

para pekerja yang di PHK, kehilangan usaha bahkan tidak memiliki penghasilan 

untuk memenuhi kebutuhan keluarga.  Kementerian Pekerjaan Umum dan Pe-

rumahan Rakyat (PUPR) terus menggenjot serapan program Padat Karya atau In-

frastruktur berbasis Masyarakat (IBM) di TA 2021 melalui skema Padat Karya Tunai 

(PKT/cash for work) dengan alokasi anggaran 

untuk 16 Kelurahan di Kota Mataram Rp 4,8 

miliar. Program PKT bertujuan untuk mengu-

rangi angka pengangguran serta memper-

tahankan daya beli masyarakat sebagai ba-

gian dari program Pemulihan Ekonomi Na-

sional (PEN) akibat Pandemi COVID-19. Ada-

pun 16 Kelurahan yang mendapatkan pro-

gram CFW yaitu, Kelurahan Ampenan Utara. 

Tanjung Karang, Karang Pule, Monjok, Mataram Barat, Mataram Timur, Pagesan-

gan Barat, Pagesangan Timur, Selagalas, Cilinaya, Cakranegara Selatan, 

Cakranegara Utara, Pagutan, Pagutan Barat, Pagutan Timur dan Pejarakan Karya. 

Jenis kegiatan yang bisa dilaksanakan melalui Padat Karya Tunai CFW berupa 

perbaikan jalan 8.052 meter, rehab dan nor-

malisasi saluran 40.474 meter, pembuatan 

sumur resapan 11 unit, perbaikan gedung 

sekolah 1 unit dan perbaikan bangunan 

MCK/jamban 69 unit. Dari kegiatan CFW di 

16 kelurahan dapat menyerap tenaga kerja 

36.589 jiwa dengan keterlibatan pekerja 

perempuan sebanyak 51,5%. 
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Dengan pelaksanaan CFW ini telah mampu 

menyerap tenaga kerja, terutama mereka 

yang terdampak pandemi Covid-19. Pemilihan 

tenaga kerja ditentukan berdasarkan kriteria 

yang ada dalam pedoman pelaksanaan. Ber-

dasarkan kriteria masyarakat penerima 

manfaat Program CFW yaitu Masyarakat Ber-

penghasilan Rendah (MBR) yang terkena dam-

pak bencana pandemi COVID-19 yang tinggal 

wilayah lokasi sasaran CFW maupun masyara-

kat yang kehilangan pekerjaan/berkurangnya penghasilan akibat dampak bencana pan-

demi COVID-19. maka dipilih dan disepakati bersama di tingkat Kelurahan oleh BKM, KSM 

mauapun pihak Kelurahan terhadap calon 

pekerja yang diperbolehkan terlibat dalam 

pelaksanaan pekerjaan. Data nama calon peker-

ja diambil dari masing-masing RT/Lingkungan 

lokasi pekerjaan, sehingga mudah dalam koordi-

nir dan memastikan pekerja di lokasi setempat 

yang dilibatkan. Proses rembug rencana tenaga 

kerja yang dilibatkan berdasarkan pertimbangan 

kriteria yang memenuhi, perwakilan yang merata 

di setiap RT/Lingkungan lokasi pekerjaan dan 

sesuai kebutuhan untuk tenaga tukang dengan keahlian tertentu. 

Pembelajaran yang Didapat : 

Program KOTAKU-CFW bertujuan mempertahankan daya beli masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 

yang dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai (PKT) dan mampu menyerap banyak tenaga kerja dan 

sangat dibutuhkan bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19 

Pemilihan tenaga kerja yang diperbolehkan terlibat untuk bekerja dibahas di tingkat Kelurahan sesuai dengan 

kriteria yang ditentukan, sehingga dapat mencapai sasaran penerima manfaat  



Hal 6 

Pengamanan Dampak Menjadi Sebuah Keniscayaan  

Mengutip dari Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Safeguard Program Kotaku yang menyatakan 

bahwa potensi dampak lingkungan dan sosial kemungkinan terjadi dari penyelenggaraan 

pembangunan fisik infrastruktur tersier di kawasan kumuh, infrastruktur primer dan 

sekunder serta pembangunan infrastruktur pengembangan kawasan. Dilihat dari skala 

kegiatan, maka dampak yang mungkin ditimbulkan relatif kecil sampai sedang, bersifat 

lokal, dengan waktu relatif singkat dan tidak signifikan, dapat diperbaiki, atau belum 

pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar dampak yang ditimbulkan dapat diatasi 

dengan perencanaan teknik dan pelaksanaan manajemen konstruksi yang baik, akan teta-

pi beberapa kegiatan akan memerlukan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Dampak 

Sosial. Maka dari itu upaya pengamanan dampak menjadi sebuah keniscayaan, namun 

apakah kita sudah mengaplikasikannya dalam setiap kegiatan pembangunan infra-

struktur? Hal ini menjadi sebuah pertanyaan sejauh mana pelaku kegiatan telah 

melaksanakan petunjuk pelaksanaan safeguard dalam rangka pengamanan dampak ter-

sebut. 

Mengamati upaya pengamanan dampak yang telah dilaksanakan dalam kegiatan skala 

lingkungan kegiatan padat karya Cash For Work (CFW) maupun kegiatan DFAT yang dil-

aksanakan di Kota Mataram Provinsi NTB, secara umum telah menjalankan safeguard 

sosial dan safeguard lingkungan dengan baik. Bagian dari safeguard sosial berupa doku-

men legalitas lahan bagi kegiatan yang menggunakan lahan warga telah dilengkapi berupa 

surat izin pakai beserta lampirannya. Masa izin pakai penggunaan lahan untuk pem-

bangunan infrastruktur untuk keperluan umum selama minimal 15 tahun diberikan oleh 

pemilik lahan, diketahui oleh ahli waris dan para saksi disampaikan kepada Lurah dengan 

lampiran foto kopi KTP pihak-pihak dan lampiran bukti kepemilikan tanah yang sah.  Be-

gitu juga penggunaan lahan milik pemerintah/lahan eksisting dengan membuat surat ket-

erangan milik umum dengan dilampiri site plan lokasi pekerjaan. Sedangkan bagian dari 

safeguard lingkungan telah diawali dengan penyiapan dokumen SPPL (Surat Pernyataan 

Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup). 
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Dokumen SPPL ini penting sebagai 

fungsi kendali pengelolaan lingkungan 

dan dampak sosial. Maka berbagai 

upaya yang telah dilakukan oleh KSM/

pelaksana kegiatan sebagai tindak 

lanjut dokumen SPPL adalah dimulai 

dari penerapan Keamanan dan Kesela-

matan Kerja (K3), pemasangan span-

duk/baliho sosialisasi K3 di beberapa 

lokasi strategis, seluruh pekerja dilin-

dungi melalui asuransi dengan Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK) maupun Jaminan Kematian (JKK) selama berkerja, seluruh pekerja 

dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD), memasang rambu peringatan di lokasi peker-

jaan, segera melakukan pengangkutan bekas galian dan bongkaran, melakukan 

penyiraman di lokasi pekerjaan untuk mengurangi pencemaran udara akibat debu, me-

mastikan penggalian dan penimbunan pipa untuk limbah sesuai standar minimal, menga-

tur penggunaan mesin yang menyebabkan bising dan upaya lainnya sesuai dengan upaya 

pengelolan dan upaya pemantauan dampak dalam dokumen SPPL. Disamping itu, karena 

masih dalam masa pandemi Covid-19, maka dalam ketentuan protokol kesehatan 

pencegahan penularan Covid-19, sehingga setiap pekerja diwajibkan menggunakan mask-

er, pengukuran suhu badan pekerja dengan thermogun, menyediakan hand sanitizer, tem-

pat cuci menggunakan sabun, memasang spanduk upaya pencegahan penularan Covid-19 

dan menerapkan prokes 5M di lokasi pekerjaan. 

Pembelajaran yang Didapat : 

Pengamanan dampak sosial maupun dampak lingkungan penting dilakukan di awal sebelum pelaksanaan 

kegiatan untuk memastikan tidak terdapat permasalahan lahan maupun potensi dampak lingkungan. 

Pelaksanaan kegiatan di masa pandemi Covid-19 wajib menjalankan protokol kesehatan dan seluruh pekerja 

menggunakan APD lengkap serta menerapkan K-3 
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Apa itu Program KOTAKU-DFAT? 

KOTAKU-DFAT merupakan bagian dari 

Program KOTAKU yang mendapat 

dukungan pembiayaan dari Hibah De-

partment of Foreign Affairs and Trade 

(DFAT). Hibah DFAT merupakan salah 

satu bentuk kolaborasi pada program 

KOTAKU dalam upaya peningkatan 

k u a l i t a s  p e r m u k im a n  k u m u h 

perkotaan. Kegiatan infrastruktur DFAT 

dilaksanakan pada lokasi percontohan 

berdasarkan tipologi permukiman ku-

muh seperti di tepi air, di atas air, di 

perbukitan, di dataran rendah dan di daerah rawan bencana (Permen PUPR No. 14 Tahun 

2018), khususnya infrastruktur akses air minum dan sanitasi untuk memenuhi target mini-

mal layanan 80 persen di lokasi kumuh yang sudah ditangani. Sejalan dengan kebijakan 

Presiden dan Menteri PUPR, maka program hibah DFAT difokuskan untuk Rencana Pem-

bangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024 memiliki target untuk penye-

diaan infrastruktur air minum dan sanitasi yang memenuhi target minimal layanan 80% 

serta menjadi salah satu instrument bantuan pemerintah kepada masyarakat untuk 

memulihkan kondisi sosial dan ekonomi akibat dampak Covid-19, melalui pelaksanaan 

kegiatan dengan Pola Padat Karya dalam perbaikan dan/atau pembangunan infrastruktur 

permukiman. Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

177/KPTS/M/2021, tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Bantuan Kegiatan Infra-

struktur Bebasis Masyarakat Tahun Anggaran 2021, bahwa Kelurahan yang menjadi lokasi 

DFAT di Kota Mataram adalah Kelurahan Kebon Sari Kecamatan Ampenan, Kelurahan 

Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela, Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara, 

Kelurahan Babakan dan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya. 

Tujuan dari pelaksanaan program KOTAKU-DFAT yaitu “Mewujudkan permukiman 

perkotaan layak huni, inklusif, produktif, berketahanan, dan berkelanjutan”.  
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Maksud pelaksanaan program KOTAKU-DFAT yaitu : 

1. Program KOTAKU-DFAT adalah untuk mendukung Program KOTAKU dalam pengem-

bangan inovasi penanganan permukiman kumuh perkotaan.  

2. Program ini mendukung pula pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat akibat 

dampak wabah COVID-19 melalui pola padat karya dalam perbaikan dan/atau pem-

bangunan infrastruktur permukiman. 

3. Program KOTAKU-DFAT  dilakukan dengan fasilitasi lokasi percontohan/pilot yang hara-

pannya kemudian menjadi model pembelajaran untuk diadopsi, diadaptasi, dan direplikasi 

oleh pemerintah daerah di lokasi lainnya.  

Dalam rangka tercapainya tujuan dan maksud program DFAT, maka perlu dilakukan strate-

gi pelaksanaan seprti di bawah ini : 

1. Mengembangkan inovasi penanganan permukiman kumuh yang inklusif dengan men-

erapkan aksesibilitas universal, berketahanan terhadap bencana (termasuk wabah); 

2. Meningkatkan dukungan pencapaian akses terhadap infrastruktur dan pelayanan sara-

na air minum dan sanitasi di lokasi sasaran dalam memenuhi target pelayanan minimal 

80%; terbangunnya infrastruktur yang ramah disabilitas dan ramah lingkungan; inovasi 

alternatif penanganan keamanan bermukim; serta meningkatkan kualitas permukiman di 

lokasi kumuh Program KOTAKU; 

3. Meningkatkan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID

-19 melalui pelaksanaan kegiatan dengan Cash for Works serta Pola Padat Karya; 

4. Mendorong kolaborasi dengan para pihak dalam peningkatan akses masyarakat ter-

hadap air minum dan sanitasi 

Pembelajaran yang Didapat : 

Program KOTAKU-DFAT merupakan kolaborasi program untuk menjawab permasalahan sanitasi, air minum dan 

memenuhi  target pelayanan minimal 80% 
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Melibatkan HWDI NTB, KOTAKU-DFAT Aplikasikan GESI 

Infrastruktur berperan penting dalam me-

mastikan akses dan inklusi spasial yaitu 

akses terhadap tanah, rumah, dan 

layanan publik, inklusi sosial yaitu akses 

bagi individu untuk berpartisipasi dalam 

kehidupan bermasyarakat maupun 

inklusi ekonomi akses kesempatan kerja, 

pendidikan, sumber pembiayaan dalam 

lingkungan kota. Mewujudkan kota yang 

inklusif (kota yang menghargai seluruh 

warganya, beserta kebutuhan mereka 

dengan setara) adalah merupakan tujuan 

pembangunan infrastruktur yang responsif. Begitu pula dengan GESI (Gender Equality and 

Social Inclusion) yang mencakup kesetaraan gender dan inklusi sosial yang menjadi bagi-

an yang tidak terpisahkan. Salah satu upaya mewujudkannya adalah melalui pelaksanaan 

Program Kotaku-DFAT yang mendapat dukungan pembiayaan dari Hibah Department of 

Foreign Affairs and Trade (DFAT). 

Dalam rangka mengaplikasikan GESI maupun infrastruktur for all, hari ini Sabtu 

(31/07/2021) Tim Kotaku Mataram mengundang Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia 

(HWDI) Provinsi NTB berkunjung dan melihat dari dekat proses pembangunan MCK yang 

aksesibiltas universal di Lingkungan Karang Rundun Kelurahan Bertais dan Lingkungan 

Kebon Bawan Nurul Yaqin Kelurahan Kebon Sari. Dalam kunjungannya, ketua HWDI NTB 

Sri Sukarni didampingi tim memberikan tanggapan dan aspirasinya terkait pembangunan 

MCK yang sedang dilaksanakan oleh KSM. “kami tidak bermaksud menggurui, namun sey-

ogyanya MCK yang dibangun betul-betul memperhatikan akses dan kebutuhan disabilitas, 

disamping itu bisa digunakan oleh anak, orang tua/lansia dan ibu hamil atau orang yang 

sedang dalam kondisi sakit” timpalnya  
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Ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan agar MCK bisa dikatakan 

aksesibiltas universal dan mengedepankan GESI. Dari proses diskusi bersama BKM, KSM, 

Tim fasilitator dengan HWDI NTB, berikut ini kesimpulan dan rekomendasi yang dapat 

ditindaklanjuti : 

1. Ukuran bangunan MCK sesuai standar minimal 1,8 meter x 1,8 meter dengan mem-

perhitungkan luas manuver kursi roda dalam ruangan/bilik kamar mandi dengan lebar 

pintu minimal 90 cm. 

2. Jika memungkinkan ada lahan untuk panjang dan lebar bangunan MCK tidak prototype 

(dapat menggunakan ukuran 1,5 meter x 1,8 meter atau memodifikasinya dengan ukuran 

1,5 meter x 2,0 meter). 

3. Jika keterbatasan lahan untuk bangunan MCK hanya tersedia 1,5 meter x 1,5 meter 

maka perlu disiapkan teras di depan bangunan MCK sebagai tempat manuver pengguna 

kursi roda dengan ukuran minimal 1,5 meter x 1,5 meter dan meambahkan ram 

4. Untuk Ram dengan perbandingan 1:12 (standar permen)  atau toleranai 1:10 

5. Hand railing Ram merupakan salah satu syarat keamanan pengguna disabilitas dan itu 

juga dapat dimanfaatkan untuk difabel lainnya, jika hand railing tidak memungkinkan 

dengan lahan yang terbatas, minimal ada bantalan di Ram. 

6. Disarankan untuk  Ram menggunakan batu sikat agar tidak licin. 

7. Jalan menuju MCK dipastikan bisa diakses oleh disabilitas, terutama bagi tuna rungu 

wicara perlu ditambahkan rambu penunjuk arah lokasi MCK. 

8. Tinggi pemasangan hand railing standarnya 60 cm begitu juga tinggi kran air 60 cm dari 

lantai. 

9. Pintu MCK sebaiknya menggunakan pintu geser sehingga dapat digunakan oleh disabili-

tas yang memiliki keterbatasan fisik. 

10. Menggunakan closed duduk sehingga mudah digunakan oleh pengguna kursi roda dan 

disabilitas lainnya. 

11. Posisi closed sebaiknya tidak sejajar atau segaris dengan posisi pintu agar tidak men-

gurangi ruang manuver bagi pengguna kursi roda. 

Pembelajaran yang Didapat : 

Melibatkan penyandang disabilitas dalam membangun infrastruktur yang Universal Akses adalah suatu 

keniscayaan, agar mendapat masukan langsung dari apa yang mereka lihat, mereka alami dan mereka rasakan 

terhadap infrastruktur yang akan terbangun, disamping itu agar lebih responsibility Gender, Equality and Social 

Inclusion (GESI)  
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KSM Dilatih, Pelaksanaan Kegiatan Diharapkan Lebih  

Terlaksananya kegiatan pembangunan 

infrastruktur melalui Program Kotaku-

DFAT tidak terlepas dari peran KSM 

(Kelompok Swadaya Masyarakat) yang 

mumpuni dan memiliki kepedulian yang 

tinggi untuk meningkatkan kualitas ling-

k u n g a n  p e rm u k i m a n d e ng a n 

keswadayaan bersama masyarakat di 

lokasi kegiatan. Kekhasan yang menjadi 

tuntutan dalam Program Kotaku-DFAT 

menjadi keniscayaan bagi pelaku kegiatan di tingkat Kelurahan, terutama KSM betul-betul 

telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup terkait konsep, desain teknis 

dan penerapannya dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang mangarusuta-

makan GESI (Gender Equality and Social Inclusion) hingga terpenuhinya universal akses. 

Untuk mewujudkan KSM yang mumpuni, maka OSP-5 Provinsi NTB mengadakan kegiatan 

Pelatihan KSM bagi lokasi DFAT secara cluster. Hal ini dilakukan untuk membatasi jumlah 

peserta dalam ruangan karena kondisi masih dalam pandemic Covid-19 dan agar proses 

pelatihan berjalan efektif. Pelatihan KSM untuk cluster-1 (Kelurahan Bertais, Babakan dan 

Sayang-Sayang) dengan peserta yang terdiri dari 2 orang perwakilan BKM dan 8 orang per-

wakilan KSM masing-masing Kelurahan, dilaksanakan pada Selasa (7/9/2021), Rabu 

(8/9/2021) dan Kamis (16/9/2021). Sedangkan untuk cluster-2 (Kelurahan Kekalik Jaya 

dan Kebon Sari) dengan 10 peserta per kelurahan dilaksanakan pada Rabu (8/9/2021), 

Kamis (9/9/2021) dan Kamis (16/9/2021).  

Mengawali proses pelatihan KSM yang dilaksanakan di Lesehan Taliwang Nada Kota Mata-

ram, turut hadir dan membuka kegiatan pelatihan ini Kepala Dinas Perumahan dan Kawa-

san Permukiman (Perkim) Kota Mataram, M. Nazaruddin Fikri. Didampingi oleh Team 

Leader OSP-5 NTB dan Korkot Mataram, Kadis Perkim berpesan kepada peserta agar 

dapat mengikuti pelatihan dengan baik dan sungguh-sungguh agar seluruh materi yang 

diberikan dapat dipahami dan diap-

likasikan dalam pelaksanaan kegiatan. 

“KSM sebagai ujung tombak, maka 

harus diberi pemahaman yang lebih 

agar dapat menjalankan tugas dan 

fungsinya sesuai dengan petunjuk dan 

ketentuan program” pungkasnya.  
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Dalam kesempatan lain, Team Leader OSP-5 NTB Nurhadi juga mengingatkan kepada pe-

serta, bahwa kekhasan yang dimiliki dalam program Kotaku-DFAT harus dapat diimplemen-

tasikan menjadi infrastruktur yang universal akses. Momen pelatihan KSM ini diharapkan 

menjadi landasan dasar agar KSM dapat bekerja lebih baik dan taktis dalam 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan SPPDL yang ditandatangani bersama BKM. Selama 

3 hari pelakanaan pelatihan, ada beberapa materi yang diberikan, mulai dari  Pencegahan 

Covid-19 dalam Pelaksanaan Program Kotaku-DFAT yang disampaikan oleh Askot Bidang 

Safeguard Kotaku Mataram. Selanjutnya materi gambaran umum dan kekhasan dalam 

Program Kotaku-DFAT disampaikan oleh Team Leader OSP-5 NTB. Membangun Akuntabili-

tas Program Melalui Penyelenggaraan LPJ yang Baik dan Benar, materi ini khusus disam-

paikan oleh perwakilan BPKP Provinsi NTB. Kendali Mutu/Kualitas Pekerjaan Infastruktur 

Program Kotaku-DFAT, Persiapan Pelaksanaan Praktek Pencatatan Pembukuan dan 

Penyusunan LPJ dan nantinya di hari Kamis (16/9/2021) akan ditindaklanjuti dengan veri-

fikasi hasil praktek, kendali waktu pemanfaatan BPM DFAT hingga penandatanganan 

komitmen KSM terkait kendali waktu pemanfaatan BPM DFAT. Tentunya output dari 

pelaksanaan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai 

mekanisme pelaksanaan program Kotaku-DFAT dan peserta mampu melaksanakan hal 

teknis dari seluruh materi yang diberikan oleh pemandu maupun narasumber. Besar hara-

pan panitia dan pemandu agar peserta dapat menerima seluruh materi pelatihan yang 

diberikan, sehingga setelah dilatih, KSM dapat melaksanakan kegiatan dengan lebih, lebih 

baik, lebih memahami, lebih akuntabel, lebih berkualitas dan tentunya dapat berkelanju-

tan terhadap prasarana dan sarana yang terbangun, sehingga tujuan pelaksanaan pro-

gram Kotaku-DFAT dapat terwujud dengan nyata.  

Pembelajaran yang Didapat : 

Pelatihan KSM menjadi bagian dalam tahapan pelaksanaan kegiatan, penting dilaksanakan untuk memberikan 

penguatan dan pemahaman mengenai Juklak dan Juknis program Kotaku-DFAT , tahapan pelaksanaan, dan 

pelatihan yang dberikan dapan memastikan pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana lebih baik dengan kualitas 

yang terjamin 
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Infrastruktur yang Universal Akses dalam KOTAKU-DFAT  

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual 

atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan 

sikap masyarakatnya dapat menemui 

hambatan yang menyulitkan untuk ber-

partisipasi penuh dan efektif berdasar-

kan kesamaan hak (Undang-Undang No-

mor 19 Tahun 2011 Tentang 

Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disa-

bilitas). Istilah disabilitas berasal dari 

bahasa inggris yaitu different ability yang 

artinya manusia memiliki kemampuan 

yang berbeda. Menyadur dari Permen 

PUPR No. 14 Tahun 2017 Pasal 1 Poin 

11 bahwa ’Desain Universal’ (universal design) adalah rancangan bangunan gedung dan 

fasilitasnya yang dapat digunakan oleh semua orang secara bersama-sama tanpa diper-

lukan adaptasi atau perlakuan khusus. Fokus 

aksesibilitas universal sebenarnya bukan 

hanya pada penyandang disabilitas saja, teta-

pi kepada semua kelompok rentan.  Namun 

demikian, karena terdapat keterkaitan yang 

erat antara disabilitas dan kerentanan faktor-

faktor lainnya, pada umumnya penerapan 

dan desain lingkungan yang aksesibel ini 

mengacu terhadap kebutuhan penyandang 

disabilitas. Infrastruktur yang terbangun me-

lalui Program Kotaku-DFAT berupa pening-

katan kualitas jalan lingkungan 5.960 

meter, perbaikan dan pembuatan salu-

ran drainase sepanjang 4.855 meter, 

jaringan perpipaan pengolahan air 

limbah 1.864 meter, sumur bor dalam 

beserta bangunan tandon 4 unit, pem-

bangunan MCK keluarga sebanyak 125 

unit dan pengelolaan sampah organik 

melalui komposter sampah sejumlah 

139 unit dengan total anggaran 2 miliar 

rupiah yang tersebar di 5 Kelurahan. 
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Bergerak dari menghilangkan hambatan, 

menuju aksesibilitas universal merupa-

kan  solusi spesifik/ parsial untuk menja-

wab kebutuhan penyandang disabilitas 

sebagai penghilang hambatan yaitu ku-

rangnya integrasi antar solusi spesifik, 

hasil yang terfragmentasi/ tidak kohesif, 

dan tambahan biaya desain/ konstruksi. 

Untuk menuju aksesibilitas universal per-

lu dilakukan pertimbangan keberagaman 

manusia dari awal proyek dan proses 

desain dengan melakukan pendekatan lintas-sector, penghematan biaya, dan hasil yang 

lebih efisien (terintegrasi)hingga peningkatan keamanan dan kemudahan pengguna. Ada 4 

azas yang menjadi keniscayaan dalam desain infrastruktur yang dapat memenuhi univer-

sal akses, sehingga pengguna disabilitas dapat mengakses infrastruktur yang terbangun 

yaitu, kemudahan, kegunaan, keselamatan dan kemandirian, sehingga penerapan GESI 

dan Infrastruktur for All dapat terwujud sesuai harapan program Kotaku-DFAT. Asas kemu-

dahan, artinya setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat 

umum dalam suatu lingkungan. Asas kegunaan, artinya semua orang dapat mem-

pergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. 

Asas keselamatan, yaitu setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus mem-

perhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas. Asas kemandirian, yaitu 

setiap orang harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat atau 

bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain 

Pembelajaran yang Didapat : 

Infrastruktur yang aksesibilitas universal  perlu dimulai dari awal perencanaan dengan melibatkan penyandang 

disabiltas dan kelompok rentan. Keterpenuhan 4 asas dalam penerapan GESI dan Infrastruktur For All dapat 

dilihat dari hasil pembangunan akses jalan yang dilengkapi dengan guiding block, penunjuk arah dan pagar 

pengaman. Begitu juga bangunan MCK yang memperhatikan handling, Ramp, menggunakan closed duduk dan 

keterpenuhan luas ruangan minimal yang dipersyaratkan, hingga kemudahan akses menuju bangunan MCK 
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Peran KPP untuk Menjamin Operasional dan Pemeliharaan 

Infrastruktur yang Terbangun Melalui KOTAKU-DFAT  

Pasca serah terima kegiatan DFAT kepada 

Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara 

(KPP), maka infrastruktur yang terbangun 

melalui Program Kotaku-DFAT telah menjadi 

aset kelurahan yang harus dimanfaatkan 

dan dipelihara oleh penerima manfaat me-

lalui KPP Kelurahan. Untuk meningkatkan 

pemahamahan KPP, maka OSP-5 Provinsi 

NTB mengadakan kegiatan Pelatihan 

Operasional dan Pemeliharan (O&P) bagi 

lokasi DFAT secara cluster. Mengawali proses pelatihan KPP yang dilaksanakan di Lesehan 

Taliwang Nada Kelurahan Sayang Sayang Kota Mataram, turut hadir dan membuka 

kegiatan pelatihan ini Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Mataram, L. Bra-

mantio G. Didampingi oleh Team Leader OSP-5 NTB dan Korkot Mataram, Kabid Fispra 

Bappeda berpesan kepada peserta agar dapat mengikuti pelatihan dengan baik dan 

sungguh-sungguh agar seluruh materi yang diberikan dapat dipahami dan diaplikasikan 

dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kegiatan. “KPP sebagai ujung tombak 

dalam upaya pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur  yang terbangun, maka harus 

diberi pemahaman dan penguatan yang lebih dalam teknis operasional dan pemeliharaan 

agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pro-

gram” pungkasnya.  

Adapun pelatihan Operasional dan Pemeliharaan ini ditutup oleh Team Leader OSP-5 NTB. 

Dalam arahannya, Team Leader OSP-5 NTB Nurhadi menitipkan pesan agar peserta yang 

dilatih dapat menyebarluaskan informasi dan pemahaman yang didapat kepada warga 

khususnya penerima manfaat di lokasi kegiatan DFAT di Kelurahan masing-masing. “kami 

tentunya berharap proses transfer knowledge mengenai operasional dan pemeliharaan ini, 

tidak terhenti hanya di pelatihan ini saja kepada pengurus KPP yang dilantih, tapi lebih dari 

itu dapat mengaplikasikannya sehingga KPP di semua lokasi DFAT dapat berfungsi dan 

menjalankan rencana kerjanya agar infrastruktur yang terbangun dapat terpelihara dan 

berkelanjutan” pungkasnya.  
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KPP dinilai berhasil dalam mewujudkan keberlanjutan infra-

struktur, dapat diindikasikan dengan beberapa hal sebagai beri-

kut: 

a) Infrastruktur berfungsi dengan baik dan terjaga kualitasnya; 

b) Infrastruktur dapat dioperasikan/dimanfaatkan dalam jangka 

waktu yang panjang (minimal sesuai dengan umur rencana); 

c) Melembaganya KPP di tingkat masyarakat, termasuk pelibatan 

kaum perempuan; 

d) Terbangunnya kemitraan dengan lembaga-lembaga 

pemerintah, organisasi lain dan swasta; 

e) Terwujudnya penyelenggaraan O&P secara mandiri oleh penerima manfaat dalam men-

jalankan program kerja termasuk aspek pembiayaan; 

f) Dapat memperluas jangkauan manfaat dengan tidak menimbulkan dampak negatif ter-

hadap lingkungan. 

Beberapa KPP di 5 Kelurahan lokasi DFAT telah memaksimalkan pemanfaatan dan 

pemeliharaan infrastruktur yang terbangun, seperti pengelolaan air bersih untuk sumur 

bor, bangunan MCK dan penggunaan komposter sampah untuk membuat sampah cair 

organik. Tentunya dari hasil pelatihan yang diberikan dapat mendorong upaya operasional 

dan pemeliharaan seluruh infrastruktur yang telah menjadi aset kelurahan dengan pengel-

olaan KPP yang ada. 

Pembelajaran yang Didapat : 

Pelatihan bagi KPP penting dilaksanakan untuk memberikan penguatan kepada pengurus KPP agar memhami 

teknis dan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan untuk menjamin keberlanjutan. Infrastruktur yang 

terbangun menjadi aset Kelurahan yang pemeliharaannya menjadi tugas KPP, sehingga perlu menyusun rencana 

kerja KPP dan melakukan inventarisasi konidis seluruh aset agar dapat menyepakati aturan bersama dan 

melakukan pemeliharaan bersama penerima manfaat 
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Giat Forum PKP Kota Mataram yang Menggeliat 

Bertempat di Lesehan Green Asri Kota Mataram hari Selasa 29 Juni, Forum (Perumahan 

dan Kawasan Permukiman) PKP Kota Mataram yang baru saja terbentuk telah memulai 

bergeliat dengan melaksanakan pertemuan/koordinasi awal penyusunan rencana kerja 

yang melibatkan Pokja PKP dan Tim Kotaku Mataram. Hadir dalam pertemuan tersebut, 

Ketua Forum PKP Abd. Rahman yang sekaligus Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, 

Sekretaris Forum PKP Kurniawan Ashari yang juga merupakan Ketua REI Kota Mataram, 

Ketua Pokja PKP Lalu Agus S, Sekretaris Pokja PKP Parman dan Korkot Kotaku Mataram 

Hartatik beserta tim. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Ketua Forum PKP san-

gat mendukung serangkaian program pembangunan yang tengah dilaksanakan tahun ini 

di Kota Mataram, seperti pembangunan Rusunawa di Kelurahan Bintaro termasuk pro-

gram yang dilaksanakan melalui Program Kotaku, baik itu CFW maupun DFAT, begitu juga 

dengan skala kawasan pasca bencana di Kelurahan Bertais dan Selagalas. Dalam kesem-

patan ini, Abd. Rahman membahas upaya yang dilakukan pemerintah Kota Mataram da-

lam menyiapkan big data terkait permasalahan kumuh dan Forum PKP mempunyai keingi-

nan yang kuat untuk mewujudkann-

ya. "Karena bagaimanapun semua 

program baik pusat maupun daerah 

harus jelas data permasalahan yang 

diusulkan, maka kebutuhan akan big 

data terpadu yang akurat dan update 

menjadi keniscayaan, kita per-

juangkan itu" pungkasnya.   
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Maka sangat diharapkan peran Forum 

PKP dalam menjembatani kebutuhan 

masyarakat dengan pemerintah dalam 

membangun Kota, berbagai program 

yang sedang diusulkan oleh Pemerintah 

Kota Mataram ke pusat menjadi atensi 

pembahasan dalam pertemuan terse-

but. Salah satu yang menjadi pembaha-

san hangat yaitu usulan DAK Terin-

tegrasi, dimana Pemerintah Kota Mataram mengusulkan penataan permukiman kumuh 

nelayan di Kelurahan Bintaro, namun ada beberapa permasalahan dan kendala yang ha-

rus diselesaikan, terutama kesiapan lahan. Selain itu, dengan antusias Forum PKP juga 

akan melihat peluang Kota Mataram untuk melanjutkan kegiatan skala kawasan di seg-

men sisi selatan DAS Jangkok yang berada di Kelurahan Dasan Agung Baru dan Kelurahan 

Banjar.  

Adapun hasil pembahasan rencana kerja Forum PKP adalah sebagai berikut : 

1. Pertemuan Rutin Forum PKP setiap minggu I setiap bulan 

2. Pembentukan Sekretariat Forum (Minggu I Juli 2021) 

3. Monitoring Kegiatan Skala Kawasan Pasca Bencana (Minggu II setiap bulan yang dimu-

lai pada bulan Juli 2021) 

4. Monitoring Calon Lokasi DAK Terintegrasi 2022 (Minggu III Juli 2021) 

5. Monitoring Kawasan RUSUN Bintaro (Minggu III Juli 2021) 

6. Monitoring untuk persiapan lahan RUSUN Skala Kawasan DAS Jangkok dan Pasca 

Bencana (Minggu IV Juli - Minggu II Agustus 2021) 

7. Hearing dengan DPRD Kota Mataram (Minggu IV Juli 2021) 

8. Sinkronisasi Data Kumuh Kota Mataram (Mulai Minggu IV Juli-September 2021) 

9. Updating DATA (mulai Minggu IV Juli - September 2021) 

10. Simulasi Pengurangan Kumuh Program KOTAKU dan Kolaborasi dengan Program yang 

bersumber dari APBD, APBN dan CSR (Agustus 2021) 

11. Perhitungan Pengurangan Kumuh Tahun 2021 (Desember 2021) 

12. Penerbitan SK Kumuh Kota Mataram Tahun 2021 (Desember 2021) 

Pembelajaran yang Didapat : 

Pendampingan Forum PKP menjadi bagian rencana kerja Tim Korkot Kotaku Mataram, karena posisi strategis 

Forum  PKP dalam menjembatani usulan masyarakat dengan program dan kebijakan yang telah direncanakan 

oleh Pemerintah, baik Pemda maupun Pemerintah Pusat 
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Sinkronisasi Rencana Kerja Pokja PKP                                                   

dan Forum PKP Kota Mataram 

Hari ini, Rabu (07/07/2021) bertempat di aula rapat Kantor Dinas Perumahan dan Kawa-

san Perumahan Kota Mataram telah dilaksanakan rapat koordinasi pembahasan program 

kegiatan Pokja PKP dan Forum PKP 

Kota Mataram. Kegiatan ini diinisiasi 

oleh  Ketua Pokja PKP Lalu Agus Su-

priyadi dengan dihadiri oleh perwaki-

lan anggota Pokja, Ketua Forum PKP 

Abd. Rahman, wakil ketua dan 

sekretaris Forum PKP, Sekretaris 

Dinas Perkim, perwakilan dari BPPW 

NTB, dan tim Kotaku Mataram. Ada-

pun agenda pertemuan pada hari ini 

adalah menindaklanjuti hasil rapat koordinasi sebelumnya agar  terjadi sinkronisasi 

rencana kerja Pokja PKP dengan Forum PKP.  Dari rencana kerja yang pernah disusun oleh 

Pokja PKP dan Forum PKP, pimpinan pertemuan Lalu Agus Supriyadi menekankan kembali 

tugas dan fungsi Pokja PKP dan Forum PKP yaitu melakukan mediasi kebutuhan program 

masyarakat dengan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dimulai dari 

tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi kegiatan. Tak 

lupa Lalu Agus Supriyadi mengingatkan pentingnya sumber data yang akurat dan up to 

date dalam bentuk big data terpadu. “program apapun yang akan dilaksanakan, tanpa 

adanya big data terpadu yang ter update, tak mungkin kita bisa mengusulkan dan 

mengajukannya, baik di tingkat Pemda lebih-lebih program dari pusat, maka hal pertama 

yang menjadi perhatian bagi Pokja PKP dan Forum PKP adalah menyiapkan big data 

terpadu tersebut dan kami berkomitmen akan menyiapkannya hingga akhir tahun 2021 

ini” pungkasnya. Disamping itu kebutuhan data backlog perumahan yang sampai saat ini 

belum dilakukan pendataan terpadu juga akan menjadi perhatian khusus dari Pokja PKP 

maupun Forum PKP untuk dilaksanakan melalui rencana kerjanya 
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Tanggapan dari perwakilan BPPW NTB 

disampaikan oleh Heru Wahyono yang men-

gapresiasi begitu aktifnya Pokja PKP dan 

Forum PKP Mataram setelah terbentuk, 

dengan didukung oleh Rencana Kerja yang 

telah disusun, maka BPPW NTB mendukung 

dan tetap melakukan pendampingan dalam 

menjalankan rencana kerja Pokja dan Forum 

PKP. Tentunya peran aktif dan keberfungi-

san Pokja PKP dan Forum PKP Kota Mataram juga sangat menentukan untuk bisa ter-

laksananya program yang telah disiapkan.  

Dari hasil diskusi dan pembahasan secara menyeluruh, dapat ditarik rekomendasi per-

temuan ini, yaitu : 

1. Penyiapan program pendataan big data terpadu, mulai dari pendataan perumahan dan 

permukiman di lokasi DAK Terintegrasi maupun kawasan lainnya, ditargetkan tuntas pada 

akhir tahun 2021. 

2. Melakukan penjadwalan ulang untuk melakukan komunikasi intens dengan pemilik la-

han yang saat ini ditinggali oleh warga di lokasi rencana kegiatan DAK Terintegrasi dengan 

melibatkan pihak kecamatan, kelurahan dan aparat lingkungan setempat. 

3. Menyusun dan menyiapkan jadwal rencana kunjungan lapang ke lokasi Kawasan DAK 

Terintegrasi untuk memastikan konsep perencanaan dan memastikan data warga terdam-

pak di seputar lokasi rencana kegiatan. 

4. Menyusun jadwal rencana kunjungan lapang untuk meninjau rencana lokasi untuk pem-

bangunan Rusunawa Kawasan, baik itu di Monjok (Kawasan Pasca Bencana), Dasan 

Agung (Kawasan DAS Jangkok) maupun kegiatan Kotaku yang akan dilaksanakan pada 

tahun ini, yaitu kegiatan skala kawasan pasca bencana dan kegiatan hibah DFAT melalui 

program Kotaku. 

5. Memaksimalkan fungsi kesekretariatan Forum PKP serta mengusulkan tenaga ahli yang 

diperbantukan untuk menjalankan fungsi perencanaan dan pengolahan manajemen data 

di sekretariat Forum PKP. 

Pembelajaran yang Didapat : 

Perlu dilakukan sinkronisasi program kerja Pokja PKP dan Forum PKP agar dapat melakukan mediasi kebutuhan 

program masyarakat dengan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dimulai dari tahap 

persiapan, perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi kegiatan sehingga tertuang dalam rencana 

kerja yang disepakati bersama 
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Peran Lembaga BKM dalam Penyiapan Masyarakat       

Lokasi Kegiatan Skala Kawasan DAS Jangkok 

Badan Keswadayan Masyarakat (BKM) se-

bagai refresentasi perwakilan warga di ting-

kat kelurahan memiliki kewajiban moral 

untuk melakukan pendampingan, agar war-

ga yang berada di seputaran lokasi rencana 

penataan skala kawasan DAS Jangkok 

dapat memahami maksud dan tujuan dil-

akukannya penataan. Terlebih dengan 

adanya 33 KK yang menjadi WTP di lokasi 

penataan yang perlu mendapatkan pendampingan hingga proses pembayaran ganti rugi 

atas aset yang akan terkena dampak. Lokasi kegiatan skala kawasan berada di 3 Ke-

lurahan, yaitu Kelurahan Kebon Sari, Pejeruk dan Ampenan Tengah. Hal ini membuat BKM 

yang berada di 3 Kelurahan tersebut bekerja sama dalam rangka membantu pemerintah 

mulai dari kegiatan sosialisasi, penyiapan masyarakat, penyiapan lahan, pelaksanaan kon-

struksi hingga pemeliharaan pasca konstruksi. Kegiatan sosialiasi maupun penyiapan 

masyarakat yang terdampak penataan kawasan DAS Jangkok tidak terlepas dari pendamp-

ingan lembaga BKM, diawali dengan sosialiasi kepada Warga Terdampak Proyek (WTP) 

agar memahami rencana kegiatan pembebasan lahan dan rencana penataan kawasan 

DAS Jangkok. Melakukan pengukuran lahan dan mendata aset warga yang terdampak, 

hingga tahapan uji publik bersama pemerintah terhadap penyepakatan ganti rugi lahan 

dan aset warga yang terdampak. Disamping itu dilakukan juga Focus Group Discussion 

(FGD) pembahasan konsep penataan, BKM dalam hal ini mengajak peran serta warga un-

tuk memberikan usulan dan masukan atas rencana penataan yang telah disiapkan. 

Perencanaan partisipatif yang melibatkan BKM maupun warga di sekitar lokasi penataan 

DAS Jangkok sangat penting dilakukan agar dapat memetakan potensi dan permasalahan 

yang ada sebelum memastikan konsep penataan yang sesuai dengan permasalahan ku-

muhnya. Kebutuhan akan jalan inspeksi di bantaran sungai Jangkok, pengolahan limbah 

rumah tangga, keterhubungan drainase lingkungan, permasalahan sampah hingga kebu-

tuhan akan ruang terbuka hijau menjadi pembahasan dalam FGD yang menghasilkan 

perencaan kegiatan penataan kawasan DAS Jangkok yang partisipatory. 
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Hambatan dan kendala pastinya ditemukan sela-

ma proses pendampingan masyarakat, hal ini 

dikarenakan ada 33 WTP yang memiliki aset ru-

mah, tanah, tanaman, dan bangunan lainnya 

yang harus dibebaskan. Meyakinkan WTP agar 

menerima konsep penataan kawasan DAS 

Jangkok dengan konsekuensi asetnya terdampak 

tentunya butuh sosialisasi dan pendekatan yang 

persuasif agar dapat diterima oleh WTP. Proses 

penyiapan lahan yang membutuhkan pembersihan lahan, pembabatan semak belukar, 

pembersihan tumpukan sampah dan perataan lahan tentunya tidak bisa hanya dilakukan 

oleh warga, sehingga dibutuhkan bantuan dan dukungan dari pemerintah Kota Mataram. 

Dengan dukungan armada truk pengangkut, alat berat dan tenaga pembersihan lahan 

yang merupakan dukungan dari Dinas PUPR maupun Dinas Perkim Kota Mataram sehing-

ga proses pembersihan lahan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. 

BKM tidak hanya melakukan pendampingan di tingkat Kelurahan atau di lokasi kegiatan 

penataan kawasan, namun BKM juga turut mendampingi WTP di tingkat pemerintah, baik 

itu ketika pembahasan konsep bersama unsur Pemda, konsultasi publik, hingga serah 

terima aset yang disertai pembayaran atas ganti rugi aset warga yang terdampak. Pemba-

hasan konsep penataan kawasan DAS Jangkok hasil dari perencanaan pastisipatif dibahas 

juga di tingkat Pemda, rencana penataan telah disesuaikan dengan kesiapan lahan, aspek 

penanganan kumuh dan disesuaikan dengan perencanaan Pemda dalam RP2KPKP. 

Pelaksanaan Konsultasi Publik ditujukan untuk peyepakatan pembebasan lahan dan aset 

WTP dengan Pemerintah Kota Mataram melalui tim pengadaan lahan yang dibentuk. Se-

lanjutnya dapat dilakukan pengukuran lahan dan penilaian aset yang dilakukan oleh KJPP 

untuk mendapatkan nilai ganti rugi lahan dan aset 

WTP. Hasil dari penilaian KJPP dijadikan dasar 

penyepakatan untuk pembebasan lahan dan pelepa-

san hak WTP yang terdampak. Warga yang terdampak 

penataan kawasan DAS Jangkok sangat antusias dan 

sepakat dengan nilai ganti ruginya, sehingga proses 

pelepasan hak tidak menemukan kendala berarti. 

Pembelajaran yang Didapat : 

Lembaga BKM di Kelurahan Lokasi Kegiatan Skala Kawasan DAS Jangkok turut berperan dalam mendampingi 

warga mulai dari tahapan sosialisasi hingga pasca konstruksi. Kolaborasi dengan Pemda dalam penyiapkan 

masyarakat maupun penyiapan lahan, pelaksanaan konstruksi dan tentunya pemeliharan infrastruktur yang 

terbangun, dalam hal ini BKM turut andil untuk mewujudkannya. 
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Aspek Safeguard Tuntas, Proses Pelaksanaan Konstruksi 

Berjalan Lancar 

Pada dasarnya setiap pembangunan berimbas pada dampak yang ditimbulkan baik itu dampak ling-

kungan maupun sosial, begitu pula dengan rencana Penataan Kawasan DAS Jangkok, semua warga 

yang tinggal di sepanjang 

rencana Penataan Kawasan DAS 

Jangkok berstatus WTP karena 

mereka merasakan langsung 

dampak proyek saluran dan Jalan 

ini. Terkait dampak lingkungan 

dari kegiatan Penataan Kawasan 

DAS Jangkok bisa dipastikan 

tidak menimbulkan dampak 

negatif terhadap lingkungan tapi 

justru akan berdampak pada terpeliharanya DAS Jangkok dengan adanya jalan inspeksi yang dengan 

sendirinya akan berpengaruh pada perubahan arah depan rumah disepanjang DAS Jangkok dan 

terkait dampak sosial hanya satu warga yang pindah dikarenakan rumah sudah tidak layak huni dan 

tidak ditempati lagi pasca gempa Lombok rata-rata warga yang sudah memiliki rumah tidak ada yang 

pindah sebagian besar merenovasi 

rumahnya dan menghadap sungai 

sehingga akses warga akan lebih 

lancar yang berimbas pada pening-

katan penghasilan karena kost un-

tuk transportasi berkurang bagi 

yang berprofesi sebagai pedagang 

dan usaha laundry, sedangkan war-

ga yang mempunyai rumah kon-

trakan akan meningkatan nilai sewanya karena mudahnya akses. Proses dan tahapan penyiapan 

lahan disusun dan dilaporkan melalui dokumen Rencana Penataan Lahan (RPL) yang dibuat oleh 

Dinas Perkim Kota Mataram.  Warga terdampak kegiatan penataan Kawasan DAS Jangkok sebanyak 

33 KK. Lahan yang dihuni para warga terdampak seluruhnya adalah status hak milik yang berada di 

luar atau setelah batas talud sungai Jangkok. Legalitas lahan seluruh tanah yang dibebaskan adalah 

tanah legal dan hak milik. Terdapat 11 KK dengan tanda bukti Sporadik dan sisanya sudah memiliki 

sertifikat hak Milik (SHM).  Dalam proses rembug dan konsultasi publik yang di lakukan Pemerintah 

Kota Mataram bersama  WTP, seperti gambaran rencana kegiatan dengan menampilkan gambar 

ilustrasi, gambar tiga dimensi dan animasi kegiatan Jalan In-

speksi agar warga mempunyai gambaran terkait rencana pena-

taan DAS Jangkok. Terkait nilai kompensasi yang disefakati 

antara Pemerinah Kota Mataram dan Warga setelah mendapat 

penjelasan dari konsultan independen (KJPP) terkait besaran 

nilai ganti rugi yang disesuaikan dengan asset warga. Sistem 

penilaian asset warga terdampak dilakukan secara inde-

penden oleh Tim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).  
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Proses penerbitan sertifikat baru untuk Warga Terdam-

pak Proyek yang masih ada sisa lahan dengan legalitas 

sebelumnya SHM sudah selsai dibuat oleh ATR/BPN 

tanpa biaya/gratis dan sudah diserahkan ke Warga se-

dangkan untuk warga dengan legalitas tanah Sporadik 

akan diajukan untuk dibuatkan SHM oleh pemerintah 

kelurahan. Kegiatan Pembangunan Jalan Inspeksi, salu-

ran drainase, Jembatan dan sebagian ruas RTP, 

Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan dana untuk 

pembebasan lahan, atas bangunan dan tanaman yang 

produktif, tidak ada pemindahan rumah WTP, adapun pembongkaran bangunan rumah sebanyak 15 

(lima belas) unit telah disepakati oleh WTP dengan kesadaran penuh akan melakukan pem-

bongkaran dengan biaya pribadi sekaligus si pemilik melakukan rehab dan penataan bangunan ru-

mah tinggalnya dengan pendampingan teknis dari Dinas PU Kota dan fasilitator KOTAKU. Pemerintah 

Kota Mataram membiayai terkait persiapan kegiatan dimulai dari Penyusunan Dokumen 

Perencanaan, pengumuman keputusan rencana kegiatan, Penyusunan Dokumen Safeguard (RPL 

dan SPPL),  sosialisasi/konsultasi publik, monitoring dan evaluasi.  

Konsultasi Publik dilaksanakan secara bertahap dimulai dari tingkat masyarakat sampai tingkat 

pemerintah Kota Mataram. Konsultasi Publik ditingkat masyarakat bertujuan untuk mengenali 

berbagai permasalahan, pandangan, tanggapan, harapan, keinginan, kekhawatiran, kebutuhan, dan 

sikap warga terhadap rencana kegiatan yang akan dilakukan di lokasi tersebut, agar warga terdam-

pak tahu betul akan perencanaan yang dibuat. Konsultasi publik dilaksanakan di rumah warga ter-

dampak, di tempat-tempat strategis tempat berkumpulnya warga, dan tempat-tempat umum 

berkumpulnya warga yang mudah dijangkau dan mudah untuk diakses oleh warga. Agar masyarakat 

tahu adanya pertemuan, dan rembug-tembug ini biasanya akan disampaikan melalui undangan 

resmi, social media yang difasilitasi oleh BKM dan pihak Kelurahan, juga bisa disampaikan dari pe-

san lisan yang disebarkan oleh warga. Pemrakarsa dalam hal ini adalah Dinas Perumahan dan Kawa-

san Permukiman, BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU Dan Penataan 

Ruang, Dinas Pertanian Dan 

Ketahanan Pangan, ATR/BPN, 

Pemerintah Kelurahan Dan 

Kecamatan Kota Mataram, BWS 

Nusa Tenggara I NTB, Akademisi, 

dan Warga Terdampak proyek 

(WTP) serta Fasilitator KOTAKU 

sebagai pendamping program.  

Pembelajaran yang Didapat : 

Tahap penyiapan masyarakat dan pengadaan lahan melalui dokumen RPL yang dilaksanakan dengan baik atas 

kerja sama instansi terkait dalam menaungi pemenuhan hak WTP akan sangat mempengaruhi tahapan 

konstruksinya, jika tidak menemukan kendala di tingkat masyarakat, maka proses pelaksanaan konstruksi akan 

berjalan lancer, tanpa drama berkepanjangan dan tanpa menyisakan permasalahan yang berarti 
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Paket Lengkap Penataan Permukiman Kawasan  

DAS Jangkok dalam Kolaborasi Penanganan Kumuh 

Mewujudkan salah satu platform Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yaitu kolaborasi 

menjadi sebuah keniscayaan yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah maupun 

pelaku program. Menjadi mustahil penanganan kumuh perkotaan bisa berhasil dengan 

tuntas tanpa didukung dengan kolaborasi yang 

mendukung, menguatkan dan melengkapi apa 

yang menjadi tujuan bersama. Jika merunut se-

luruh program peningkatan kualitas permukiman di 

wilayah Kotaku khususnya Kota Mataram, maka 

dapat kita melihat berbagai sarana prasarana yang 

telah terbangun merupakan hasil dari kolaborasi 

multipihak. Penanganan kumuh perkotaan ten-

tunya meliputi peningkatan kualitas perumahan 

maupun infrastruktur di kawasan permukiman itu sendiri, sehingga akan mewujudkan per-

mukiman yang layak huni yang akan berdampak kepada kenyamanan bermukim, pening-

katan kesehatan warga, tingkat pendapatan, hingga mengembangkan livelihood yang men-

jadi identitas suatu permukiman. 

Sinergitas program penanganan kumuh perkotaan di Kota Mataram khususnya Kawasan 

DAS Jangkok yang telah dimulai tahun lalu melalui kegiatan skala kawasan Program Ko-

taku mendapat perhatian dari Kepala BPIW dan Direktur PKP Direktorat Jenderal Cipta 

Karya Kementerian PUPR yang hari Senin (27/09/2021) berkunjung ke lokasi Kawasan 

DAS Jangkok. Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut Kasubdit Wilayah/PMU Ko-

taku, Kepala BPPW NTB, Kepala Balai Perumahan NTB, Satker IBM, Team Leader OSP-05 

NTB, Korkot Kotaku Mataram dan jajaran. Penataan kawasan sempadan sungai Jangkok 

telah termuat dalam Memorandum Program (MP) yang menjadi prioritas penanganan me-

lalui kegiatan skala kawasan. Prioritas penataan permukiman di sekitar kawasan DAS 

Jangkok sisi utara telah merubah wajah sempadan sungai dengan tersedianya jalan in-

speksi, infrastruktur dasar berupa jalan pedestrian dan drainase, pengelolaan limbah, jem-

batan penghubung dan ruang terbuka publik. Penataan jalan lingkungan permukiman me-

lalui dana Aspirasi Dewan dan perbaikan rumah tidak layak huni di seputar kawasan DAS 

Jangkok melalui program BSPS Balai Perumahan Provin-

si NTB adalah bentuk kolaborasi program yang yang 

menyeluruh. Artinya tidak hanya infrastruktur dasar 

yang dilakukan penataan, namun rumah tempat bermu-

kim warga (terutama rumah tidak layak huni yang belum 

pernah mendaptkan bantuan perbaikan) juga menjadi 

sasaran dalam rangka penanganan kumuh perkotaan.  
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Salah satu dukungan kolaborasi dalam rangka penataan permukiman kumuh, Kota Mata-

ram Provinsi NTB ditunjuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Bimbingan Teknis Pening-

katan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kerja Sama Daerah Bidang 

Perumahan yang diselenggarakan oleh Dirjen Perumahan melalui Direktur Sistem dan 

Strategi Penyelenggaran Perumahan (SSPP) pada 25 Nopember 2021. Adapun peserta 

Bimtek kali ini diikuti dari unsur Kementerian BPN/Bappenas, Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, Bappeda Provinsi (regional timur), Dinas PKP Provinsi (regional timur), 

Bappeda maupun Dinas PKP Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, Tenaga Ahli Penyelenggara 

Perumahan di Provinsi NTB, Kontributor Penyusun Program Kerja Pokja PKP, BAZNAS 

Provinsi NTB, Forum CSR dan OSP 5 Provinsi NTB.  

Hari Jumat (14/01/2022) Direktorat Jenderal Cipta Karya, Di-

ana Kusumastuti menyempatkan hadir mengunjungi Kawasan 

DAS Jangkok Kota Mataram yang telah dilakukan penataan 

melalui kegiatan skala kawasan Kotaku. Didampingi Kabalai 

BPPW NTB Ika Sri Rejeki, Kasatker PPP Aprialely Nirmala 

beserta tim, Kepala Dinas Perkim Kota Mataram M. Nazarud-

din Fikri, Team Leader OSP-5 NTB Nurhadi dan Korkot Kotaku Mataram Hartatik. Dalam 

Kunjungannya Dirjen Cipta Karya melihat dari dekat infrastruktur yang telah terbangun di 

wilayah kawasan DAS Jangkok, disamping itu juga mengunjungi rumah warga yang telah 

dilakukan perbaikan melalui program BSPS Direktorat Jenderal Perumahan yang berada di 

sekitat kawasan. Diana Kusumastuti menyoroti hasil dari kolaborasi penataan per-

mukiman yang berada di sekitar bantaran sungai Jangkok yang telah merubah wajah ka-

wasan yang dulunya kumuh kini menjadi wilayah permukiman yang asri dan tertata rapi. 

Dari data yang diperoleh, terdapat 42 unit rumah yang dilakukan rehab/perbaikan dan 89 

unit rumah dilakukan pengecatan/beautifikasi yang tersebar di 3 Kelurahan, yaitu Kebon 

Sari, Pejeruk dan Ampenan Tengah. Pendanaan untuk perbaikan dan beautifikasi rumah 

bersumber dari Balai Perumahan BP2P-NT 

1 dengan melibatkan BKM yang memben-

tuk KSM sebagai pelaksana, bukti nyata 

kolaborasi telah ada dan menunjukkan 

hasilnya. 

Pembelajaran yang Didapat : 

•Pada suatu momentum tertentu pelaksanaan kolaborasi memang harus dipaksakan, kesamaan persepsi melihat 

fakta lapang berbuah arahan/instruksi pimpinan menjadi pola efektif  terjadinya situasi ‘dipaksa’ untuk kolaborasi    

•Proses adalah inti pembelajaran, atas nama apapun jangan meninggalkan proses di tingkat masyarakat 

•Penataan permukiman skala kawasan DAS Jangkok merupakan “paket lengkap” kolaborasi penanganan 

kumuh 
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