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EXECUTIVE SUMMARY 
KAJIAN MODEL COMMUNITY DEVELOPMENT  

DI DAERAH 
 
 

 

 Kebijakan desentralisasi meskipun telah berjalan lama sejak 1999, akan tetapi 
dalam  kenyataannya  kebijakan  tersebut  belum  mampu  mengangkat  derajat 
kemiskinan  masyarakat  di  daerah  secara  signifikan.  Hal  ini  ditandai  oleh  masih 
banyaknya  daerah  tertinggal  sebagaimana  disampaikan  oleh  Bappenas.  Dalam 
tahun 2007, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal mencatat 11 kabupaten 
berada pada kategori  sangat parah, 50 kabupaten  sangat  tertinggal, 53 kabuptaen 
tertingga,  57  kabupaten  agak  tertinggal,  sedangkan  tahun  2009,  Kementerian 
Pembangunan Daerah Tertinggal mencatat masih adanya 183 daerah tertinggal. 

Ketertinggalam  daerah  dalam  aspek  pembangunan  ternyata  tidak  hanya 
disebabkan  oleh  aspek/lokasi  saja,  akan  tetapi  karena  selama  ini  pembangunan 
belum  menyentuh  kepada  upaya‐upaya  memperkuat  kapasitas  kelompok 
masyarakat  hingga  pada  level  terkecil,  sehingga  pembangunan  belum  dapat 
menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan  inklusif, dalam arti menyentuh 
setiap elemen masyarakat dari berbagai problematika yang dihadapi. 

Sejalan  dengan  diterapkannya  strategi  pembangunan  berkelanjutan, 
community development sebagai suatu pilihan konsep pembangunan utamanya dari 
ide partisipasi bersama  yang di  sinergikan dengan upaya‐upaya pemerintah untuk 
berkontribusi  dalam  pembangunan  bangsa.  Sasaran  dari  community  development 
adalah  untuk  pembangunan  kapasitas  dan  pengembangan  masyarakat  guna 
meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  dalam  segenap  aspek  pembangunan 
melalui pemberdayaan masyarakat. 

Searah  dengan  pola  pembangunan  daerah melalui  prinsip  otonomi  daerah 
dimana  prakarsa  dan  aspirasi masyarakat  sangat  dihargai,  comdev menjadi  salah 
satu  upaya  yang  penting  dilakukan  dalam  rangka  mewujudkan  pembangunan 
daerah. Meskipun konsep tersebut sudah diacu yang menjadi permasalahan saat ini 
adalah      apakah  konsep  pembangunan melalui  pengembangan masyarakat  telah 
banyak  dipraktekkan  sebagai  pilihan  untuk  mengatasi  persoalan‐persoalan 
komunitas?  Jika  selama  ini  upaya  pembangunan  yang  inklusif  melibatkan 
masyarakat secara aktif masih  jarang dijumpai, sulit diharapkan bahwa komunitas‐
komunitas  akan memiliki  kapasitas  tersebut.  Kita  tentu  juga  tidak  bisa  berharap 
bahwa pembangunan komunitas akan bisa berproses dengan sendirinya atau serta 
merta  memiliki  kemampuan  membangun  setelah  sekian  lama  dibelit  dengan 
persoalan‐persoalan  yang  melemahkan  kapasitas  mereka.  Namun  perlu  dicatat 



 
 
 
 

ii 

 

bahwa  adanya  praktek‐praktek  saja  tentu  tidak  cukup. Adanya  berbagai  program 
yang  telah  dipraktekkan  perlu  dikelola  dengan  baik  sehingga  hasil  yang  dicapai 
dapat saling mendukung. 

  Pembangunan  komunitas  memang  membutuhkan  perhatian  dari  banyak 
pihak dan strategi yang tepat. Dengan adanya pergeseran paradigma pembangunan 
daerah  melalui  proses  desentralisasi,    pemerintah  daerah  menjadi  salah  satu 
tumpuan harapan untuk berperan aktif dalam mengembangkan potensi masyarakat, 
di  antaranya melalui pembangunan masyarakat. Persoalannya  apakah pemerintah 
daerah  telah  cukup  menaruh  perhatian  dalam  hal  ini.    Di  samping  itu  adanya 
keterlibatan  masyarakat  dan  sejumlah  elemen  lainnya,  dapat  menguntungkan 
bahkan bisa menjadi tantangan tersendiri.  

Berkaitan  dengan  permasalahan‐permasalahan  tersebut  diatas, Pusat Kajian 
Kinerja  Otonomi  Daerah  Lembaga  Administrasi  Negara  pada  tahun  2010  telah 
melakukan  suatu  kajian  tentang model  community  development  di  daerah. Dalam 
kajian  ini akan dilihat   sejauh mana community development berkembang di daerah, 
khususnya  bagaimana model  dan  proses  pelaksanaan,  serta  hasilnya. Mengingat 
upaya‐upaya  pembangunan  secara  inklusif masih  diharapkan menjadi    salah  satu 
pendekatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di  Indonesia, hasil kajian 
ini penting sebagai pelajaran untuk pembangunan masyarakat di masa mendatang. 
Diharapkan  bahwa  pelajaran‐pelajaran  yang  dapat  diambil  dari  kajian  ini  dapat 
dirumuskan  kembali  dalam  strategi  pengembangan  comdev  yang  tepat  serta 
instrumen kebijakan yang sesuai untuk meningkatkan keberhasilan comdev sebagai 
salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan‐tujuan pembangunan daerah dalam 
kerangka good local governance.  

Jenis  kajian  ini  merupakan  kajian  deskriptif  eksploratif,  yaitu  suatu  model 
kajian  yang  berusaha  untuk memberikan  gambaran/paparan  dan menggali  secara 
cermat  serta  mendalam  tentang  fenomena  sosial  tertentu.  Obyek  kajian  disini 
meliputi  upaya  pemerintah,  swasta,  LSM  dan  perguruan  tinggi  serta masyarakat 
dalam pengembangan comdev, kendala‐kendala yang dihadapi  serta  strategi yang 
ditawarkan untuk mengembangkan community development di daerah 

   Kajian    ini  dilakukan  pada  7  (tujuh)  daerah  provinsi,  dimana  dari masing‐
masing provinsi, diambil 2 (dua) kabupaten/kota. Dimana setiap provinsi yang dipilih 
secara  purposive  ini  diasumsikan  memiliki    fokus  comdev  beragam  yang  dapat 
ditelaah. Selain hal tersebut juga memperkaya pengetahuan akan aspek‐aspek yang 
penting dalam pelaksanaan  comdev,  juga membantu  kajian  ini untuk membangun 
strategi   pengembangan comdev di daerah ke depan. Ada pun daerah kajian dalam 
kegiatan ini meliputi: 

 

No.  Provinsi  Kabupaten  

1.  Provinsi  Nanggroe  Aceh   Kota Banda Aceh 
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Darussalam   Kabupaten Aceh Besar 

2.  Provinsi Kepulauan Riau   Kota Tanjung Pinang 
 Kabupaten Bintan 

3.  Provinsi D.I. Yogyakarta   Kabupaten Sleman 
 Kabupaten Bantul 

4.  Provinsi Jawa Tengah   Kabupaten Banyumas 
 Kabupaten Purbalingga 

5.  Provinsi Jawa Timur   Kota Batu 
 Kabupaten Malang 

6.  Provinsi Kalimantan Timur   Kota Bontang 
 Kabupaten Kutai Timur 

7.  Provinsi Bali   Kabupaten Gianyar 
 Kabupaten Bangli 

 

Dari kajian ini dapat disimpulkan hal‐hal sebagai berikut : 

1. Sejak diterapkan kebijakan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, 
perkembangan praktek comdev   cenderung mengalami peningkatan baik secara 
kuantitas,  dapat  dikatakan  bahwa  semakin  banyak  model‐model  yang 
diterapkan  di  daerah.  Maupun  secara  kualitas,  yakni  pergeseran  paradigma 
pembangunan yang lebih terdesentralisasi merupakan stimulan tersendiri untuk 
lebih  terjalinnya  keterlibatan  masyarakat  dan  aktor  non  pemerintah  lainnya 
dalam  mengelola  urusan  publik  dan  pembangunan  daerah.  Penekanan 
pembangunan  pada  pendekatan  bottom  up  dan  partisipatoris  menghasilkan 
adanya  berbagai  perubahan  dalam  pendekatan  praktek  comdev  di  daerah.  
Perkembangan  tersebut  juga  tidak  lepas  dari  perkembangan  masyarakat  itu 
sendiri.  Namun  di  sisi  lain  juga mengindikasikan  adanya masalah  yang  perlu 
mendapat perhatian oleh semua pihak. 

2. Banyak model praktek comdev yang telah dilakukan baik dengan hasil fisik dan 
hasil  non  fisik.  Salah  satu  yang  diprakarsai  Oleh  Pemerintah,  seperti  PNPM 
Mandiri Pedesaan dan Perkotaan. Kegiatan  ini merupakan hasil dari  identifikasi 
kebutuhan masyarakat,    program muncul  dari masyarakat,  dari  tingkat  desa 
bahkan bisa juga dari tingkat RT. Program ini diterapkan oleh pemerintah pusat 
dan  dilaksanakan  daerah‐daerah.  Selain  program‐program  yang  diinisiasi  oleh 
pemerintah  pusat,  di  banyak  daerah  juga  memiliki  inisiatif  untuk  membuat 
program telah ada sebagai tugas pokok fungsi Satuan Kerja  Pemerintah Daerah 
(SKPD) dan  yang merupakan bentuk  inovasi dan  juga dalam  rencana  strategis 
daerah  dengani  anggaran  baik  dari  pemerintah  daerah  (APBD)  maupun 
anggaran pusat (APBN). 

3. Program  ini  selain  murni  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah,  juga  ada  yang 
dikerjasamakan dengan pihak  lain  seperti Lembaga Donor, Lembaga Swadaya 
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Masyarakat, dan Perguruan Tinggi. Sebagai  inisiator dan  fasilitator Pemerintah 
Daerah  melalui  kepala  daerah  membentuk  Tim  Fasilitator  yang  terdiri  dari 
SKPD‐SKPD  yang  berkewajiban memberikan  pedoman,  bimbingan  pelatihan, 
arahan  dan  supervisi.  Sebagian  besar  berbasis  pada  masyarakat  desa  dan 
pemberdayaan  perempuan  dengan  prinsip  melindungi,  memperkuat  dan 
meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia,  membangun  infrastruktur, 
mengentaskan  kemiskinan, meningkatkan  kesejahteraan masyarakat di  sektor 
ekonomi, kesehatan, pendidikan, pertanian dan sebagainya. 

4. Selain  peran dari  pemerintah dan masyarakat,  Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM)  juga  sangat  dibutuhkan  dalam mendorong  keberhasilan  pembangunan 
secara  mandiri.  Kegiatan  yang  dilakukan  LSM  ini  mempunyai  program 
peningkatan  kemandirian  masyarakat  dalam  pembangunan.  Misalnya  model 
community  organizing  yang  dilakukan  LSM  Paramitra  di  Jatim  yang mencoba 
meng‐organizing  baik  dari  segi  perencanaan,  atau  membaca  permasalahan‐
permasalahan yang ada bisa diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri.   

5. Peranan  Universitas  atau  Perguruan  Tinggi  melalui  Lembaga  Pengabdian 
Masyarakat merupakan bagian dari program Tridharma PT juga telah melakukan 
pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan kontribusi dan mendukung 
agenda  pembangunan  baik  yang  menjadi  agenda  nasional  maupun  agenda 
pembangunan di daerah. Seperti Program desa dampingan di desa  ini dikemas 
dalam bentuk Udayana Community Development Program (UCDP). UCDP adalah 
Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  yang  dikembangkan  oleh  Universitas 
Udayana untuk mengantisipasi kewajiban sosialnya di masyarakat UCDP sebagai 
laboratorium  lapangan penerapan program tridharma PT mengembangkan dan 
memberdayakan  kelompok‐kelompok  masyarakat  bekerjasama  dengan 
berbagai  pemangku  kepentingan  (stakeholders)  pembangunan  baik  daerah 
(regional) maupun nasional.  

6. Corporate social responsibility, tidak hanya dilakukan oleh Perguruan Tinggi, tapi 
juga  perusahaan,  umumnya  perusahaan  besar.  Salah  satunya    PT  Lafarge 
Cement  Indonesia  di  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  secara  umum  memiliki 
berbagai  kegiatan  corporate  social  responsibility  yang mengarah  pada  bentuk 
comdev.  Dalam  melaksanakan  tanggungjawab  social  perusahaannnya,  yang 
mengalami pergeseran pemaknaan terhadap upaya‐upaya tersebut. Perusahaan 
tersebut memandang  hal  ini  bukan  sebagai  bentuk  kompensasi,  namun  telah 
mencoba  memulai  dengan  melihat  masalah,  di  samping  juga  membangun 
konsep‐konsep  yang  membantu  masyarakat  lokal,  dan  sebagai  bentuk 
komitmen  terhadap  lingkungan  hidup.  Sedangkan  di  Bontang,  Menyadari 
pentingnya peran perusahaan dalam mendorong kemajuan masyarakat Botang, 
PT  Badak NGL meskipun  berstatus  sebagai  perusahaan Non  profit, mencoba 
kemampuan terbaik berperan aktif mendukung Pemerintah Kota Bontang dalam 
meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  melalui  program  Parcipatory  Rural 
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Appraisal  (PRA),  yakni  sebuah pendekatan  yang  tekanannya pada  keterlibatan 
masyarakat  dalam  menentukan  masalah  cara  memecahkan  masalah  dan 
menentukan  kebutuhan  mereka  sendiri  dengan  maksud  untuk  menggali 
bersama, mengembangkan alternatif‐alternatif bersama, menyepakati bersama, 
mencari pemecahan masalah bersama. 

7. Praktek comdev di berbagai daerah dalam pelaksanaan  juga banyak mengalami 
berbagai problematika. Problematika yang ditemui dalam praktek  comdev dari 
berbagai  kasus  di  daerah  yang  pertama  adalah  dari  aspek  kebijakan.  Aturan 
kebijakan  yang  kurang  jelas  dan  tidak  komprehensif  dirasakan  menjadi 
hambatan  dalam  implementasi  program  community  development  di  daerah. 
Kebijakan  yang  belum  baku  juga  dianggap  menjadi  penghalang  dalam 
keberhasilan suatu program comdev.   

8. Dalam hal manajemen dapat dilihat dari berbagai aspek manajemen  itu sendiri. 
Banyak kendala dan permasalahan yang ditemui mulai dari perencanaan sampai 
pada  tahapan  monitoring.  Proses  perencanaan  selama  ini  dirasakan  terlalu 
panjang  dengan  didukung  kurang  pahamnya  masyarakat  dalam 
mengidentifikasi  kebutuhannya. Setiap program memiliki  kesulitannya  sendiri, 
misalnya  kendala  birokrasi  berbelit‐belit  dianggap  menghambat  proses 
pelaksanaan  suatu  program  di  masyarakat.  Faktor  ketersediaan  anggaran 
menjadi  kendala  yang  utama  pula,  karena  tanpa  sokongan  anggaran  yang 
memadai maka  sangat  tidak mungkin  suatu program akan berhasil. Di banyak 
daerah merasa  terhalang dalam mengimplementasikan  suatu program  comdev 
karena  kurangnya  anggaran  (misalnya  PAD)  yang  dimiliki  kecil  dan  sangat 
terbatas.  Selain  kendala  anggaran,  ketersediaan  sumber  daya  manusia 
pendukung  program  comdev  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas  ini  juga 
menjadi problematika manajemen. 

9. Dari segi koordinasi, ego sektoral masih mewarnai pengelolaan program comdev 
di  berbagai  daerah.  Hal  ini  secara  tidak  langsung  menghambat  pencapaian 
tujuan  program  itu  sendiri,  karena  program  dilaksanakan  masing‐masing 
stakeholder  dan  tidak  bersifat  holistik.  Untuk  monitoring  dan  evaluasi, 
berdasarkan  hasil  lapangan,  tidak  banyak  daerah  yang  melakukan 
evaluasi/monitoring  program  comdev  yang  telah  dilaksanakan,  kalaupun  ada 
hanya  secara  parsial  saja.  Kendala  lain  adalah  sulitnya merubahnya  mind‐set 
masyarakat, kurangnya transparansi, saling  lempar tanggung  jawab antar pihak 
dan  tidak  adanya  kontinuitas  program  yang  membuat  kesuksesan  suatu 
program tidak dapat dipertahankan. 

10. Hasil  temuan  lapangan  tidak semua program comdev mengalami problematika 
yang berarti, hal ini merupakan faktor‐faktor yang mendukung sebuah program 
dapat  berjalan  dengan  baik.  Diantaranya  kebijakan  yang  komprehensif mulai 
dari  perencanaan,  pelaksanaan,  sampai  pada  pemantauan,  evaluasi,  dan 
pelaporan,  serta  pembiayaannya,  dapat memayungi  program  (contoh  Perum 
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Perhutani  dalam  Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat/PHBM  (yang 
disempurnakan menjadi PHBM Plus).  

11. Faktor  kerjasama  yang  positif  dan  keterlibatan  pemerintah  daerah  untuk 
meningkatkan hasil kegiatan antara lain ditunjukkan oleh pemerintah Kabupaten 
Banyumas  yang  mengupayakan  adanya  kerjasama  dengan  Barlingmascakeb 
(Badan  Kerjasama  Kabupaten  Banjarnegara,  Purbalingga,  Banyumas,  Cilacap, 
dan Kebumen). Kerjasama yang dilakukan dengan badan  ini, antara  lain dapat 
membantu mengatasi masalah operasional seperti perluasan pasar, pemodalan, 
dan penambahan sarana fisik. 

12. Manajemen yang baik merupakan dukungan utama dalam keberhasilan program 
secara keseluruhan seperti anggaran yang cukup, perlunya mempertimbangkan 
pemilihan  strategi  implementasi  yang  tepat.    Dalam  program  Community 
Development–Mengentaskan  Kemiskinan  (CD‐MK)  di  Kabupaten  Bantul, 
monitoring dan  evaluasi  yang dilakukan  secara periodik merupakan  salah  satu 
strategi pemerintah daerah yang mendorong berhasilnya program.  

13. Selain  manajemen  yang  baik,  partisipasi  masyarakat  sebagai  prinsip  dasar 
program  comdev, mutlak  diperlukan.  partisipasi masyarakat  yang  baik  dapat 
menunjang keberhasilan program. Karena kemauan untuk berpartisipasi ini erat 
kaitannya  dengan  penerimaan  masyarakat.  Penerimaan  masyarakat  yang 
kurang akan menghambat pelaksanaan program. Program tanam SRI (Sistem of 
Risk  Intensification)  yang  dilaksanakan  di  desa  Cutkaring  kecamatan  Blang 
Bintang.  Banyak  masyarakat  yang  tidak  mau  menerima  program  tersebut, 
akibatnya hanya tinggal setengah hektar masyarakat yang konkrit menjalankan 
program itu.  

14. Faktor  lain  adalah  kapasitas  dan  sikap mental  pelaku  comdev  comdev,  seperti 
kegiatan  PAMSIMAS  yang  dilaksanakan  di  Kabupaten  Banyumas  sebuah 
Pemberdayaan masyarakat  dalam  pengelolaan  prasarana  air minum  didukung 
oleh  sikap masyarakat  yang  juga  turut memiliki.  Budaya  juga memiliki  peran 
penting mengingat  Indonesia memiliki  keragaman  budaya  dan  adat  istiadat, 
seperti  pada  kasus  tertentu  di  Provinsi  Bali,  budaya  yang  cukup mendukung 
adalah keberadaan desa adat dengan aturannya. Artinya karakteristik lokal perlu 
menjadi perhatian menyangkut strategi yang ditempuh.  

15. Pendampingan  program  yang  tepat  perlu  diupayakan,  faktor  ini  merupakan 
media  transfer  pengetahuan  (knowledge  transfer)  untuk  mengembangkan 
kemampuan  masyarakat.  Keberadaan  Penyuluh  Kehutanan  Swadaya 
Masyarakat  (PKSM) di Kabupaten Banyumas cukup berarti dalam memberikan 
pendampingan bagi kelompok masyarakat dalam menjalankan praktek tersebut. 

Dari  hasil  pembahasan  dan  analisis,  maka  Tim  merekomendasikan  hal‐hal 
sebagai berikut :   
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1. Kebijakan. Perlu adanya kebijakan nasional yang dapat mengintegrasikan dan 
mensinergikan semua level dan unit pemerintahan serta pemangku kepentingan 
lainnya dalam pelaksanaan program comdev. Sekalipun dengan catatan bahwa 
kebijakan yang bersifat nasional   dimaksud tidak harus selalu dimaknai dengan 
penyeragaman  seperti  semangat  sentalistik  yang dikembangkan di masa  orde 
baru. Akan tetapi, kebijakan nasional yang ada justru memberi kelonggaran dan 
keleluasaan    kepada  semua  pihak  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam 
pengembangan  comdev.  Kebijakan  ini  juga  mendukung  kelancaran  dan 
kecepatan  dalam  penyaluran  anggaran  serta  pembangunan  prasarana  dan 
sarana  sehingga  dapat  segera  digunakan  sepenuhnya  oleh  kelompok 
masyarakat  tepat  jumlah  dan  tepat waktu  sesuai  dengan  jangka waktu  yang 
disediakan.  Kebijakan  nasional  seyogyanya  dtuangkan  dalam  undang‐undang, 
sehingga  akan  memiliki  kedudukan  hukum  yang  kuat  dan  lebih  menjamin 
keberlangsungan program serta pendanaan pemberdayaan masyarakat. 

2. Kelembagaan.  Kelembagaan  penanggung  jawab  program  comdev  sebaiknya 
ditata  sedemikian  rupa  agar  prinsip  sinergitasitas  dan  terutama  tujuan  dan 
sasaran pembangunan daerah dapat  lebih cepat  tercapai, baik kelembagaan di 
level  nasional maupun  daerah. Di  level  nasional,  analog  dengan  kelembagaan 
penanggulangan  kemiskinan,  maka  tim  nasional  pemberdayaan  masyarakat 
tetap  dipimpin  oleh Wakil  Presiden  dibantu  oleh  sekretariat  eksekutif  (yang 
dijabat  oleh  salah  Deputi  Setwapres  Bidang  Kesra)  dan  kelompok  kerja 
pengendali (Pokja Dal) yang terdiri atas kementerian koordinator (menko) yakni 
Menko  Polhuk  dan  HAM,  Menko  Kesra  dan  Menko  Perekonomian.    Adapun 
kelembagaan  comdev di daerah didesain  senada dengan  kelembagaan di  level 
nasional, dipimpin oleh kepala daerah dengan dibantu oleh tiga komponen good 
local  governance  yakni  pemerintah  daerah  (dinas,  badan  dan  kantor),  dunia 
usaha  lokal  (investor,  perbankan)  dan masyarakat madani  daerah  (perguruan 
tinggi  lokal,  LSM  lokal  dan  kelompok  profesional).  Sementara  itu,  dalam 
pelaksanaan  comdev  hendaknya  menerapkan  prinsip  terintegrasi  yang 
diwujudkan  dalam  bentuk  kelembagaan  Comdev  Center.  Dengan  demikian, 
kiranya dapat menghindari terjadinya tumpang tindih program, meminimalisasi 
adanya  kesenjangan  (ketimpangan)    sasaran  atau  target  komunitas 
pembangunan masyarakat di daerah.  

3. Perlunya  meningkatkan  kemampuan  SDM  pengelola  program  comdev  dan 
memperhatikan  kesejahteraaannya. Harus diakui bahwa peran SDM pengelola 
telah memberikan andil yang sangat berarti dalam pelaksanaan program comdev 
di daerah. Namun selama ini, perhatian terhadap para pengelola dirasakan masih 
sangat  kurang,  khususnya  para  pendamping  yang  berasal  dari  lingkungan 
SKPD/kecamatan.  Oleh  karena  itu,  ke  depan  perlu  kiranya  dipikirkan  upaya‐
upaya  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan  kesejahteraan  para  SDM 
pendamping tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi ’kecemburuan’ dengan 
para  petugas  yang  memang  ditunjuk  secara  khusus  untuk  melaksanakan 
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program comdev, seperti fasilitator pada PNPM Mandiri, dimana para fasilitator 
ini  telah  memperoleh  perhatian  dan  kesejahteraan  yang  cukup  memadai 
dibanding SDM pendamping. 

4. Perlunya membangun  sistem  informasi  comdev yang memadai dalam  rangka 
mendukung pelaksanaan progran comdev di daerah. Pertama‐tama yang harus 
disiapkan adalah data  yang  valid dan  relaibel,  yang kemudian di masukkan ke 
dalam software yang  telah disiapkan sedemikian  rupa oleh pemerintah daerah. 
Dalam  kontek  sistem  informasi,  tentu  harus  didukung  pula  oleh  ketersediaan 
SDM  yang memahami  tentang  sistem  informasi  untuk memelihara  (maintain) 
sistem  yang  ada,  selain  dukungan  dan  komitmen  pimpinan  terhadap 
terbangunnya  sistem  informasi  yang  memadai.  Oleh  karena,  selain  sebagai 
sistem pendukung pengambilan keputusan  (DSS), tersedianya sistem  informasi 
tersebut juga dapat menjadi wahana akuntabilitas publik.   

5. Pembiayaan/Finansial,  pemerintah  daerah  dapat  mengusulkan  pembiayaan 
comdev baik  kepada Pemerintah  (APBN),  lembaga donor  nasional  (pengusaha 
nasional) dan donor internasional (NGO seperti UNDP), perbankan (nasional dan 
internasional), masyarakat daerah  (swadaya) maupun melalui pendanaan yang 
tersedia  di  dalam  APBD.  Pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  dituntut  mampu 
meyakinkan  para  donatur  untuk  bersedia  membiayai  dan  atau  memfasilitasi 
pelaksanaan program‐program comdev yang ada. Tentu saja, pemerintah daerah 
diharapkan  mampu  menunjukkan  kredibilitas  dan  akuntabilitas  dalam 
pengelolaan keuangan daerahnya,  sehingga pihak  lain  (donatur) akan bersedia 
mempercayakan  dananya  untuk  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat 
daerah. Yang terpenting adalah perlunya meningkatkan peran sistem perbankan 
sebagai sebuah exit strategy dalam rangka mengurangi dan atau mengeliminasi 
ketergantungan masyarakat daerah terhadap pihak lain.  

6. Manajemen. Koordinasi dilakukan mulai dari  tahap perencanaan, pelaksanaan, 
dan pengendalian. untuk menyatukan berbagai upaya agar menghasilkan sinergi 
serta untuk menghindari tumpang tindih sehingga dapat dijamin efisiensi dalam 
upaya  mencapai  hasil  yang  optimal.  Kelengkapan  pencatatan 
(pengadministrasian)  sebagai  dasar  pengendalian  dan  penyusunan  informasi 
dasar  yang  lengkap,  operasional  dan  bermanfaat  bagi  evaluasi  dan 
penyempurnaan program comdev yang akan datang. 

7. Stakeholder.  Dengan kata lain, bahwa untuk  mengatasi kendala yang dihadapi 
pada  tataran  lingkungan  sosial,  para  pemangku  kepentingan  dapat 
berkomunikasi  dan  berinteraksi  secara  positif.  Pemerintah  daerah  setempat 
maupun pejabat‐pejabat  terkait di pemerintah pusat  serta kalangan pers, LSM 
dan akademik.  

8. Perlu disadari bahwa  program  comdev bukan  sekedar  keinginan dari  kalangan 
dunia  usaha  belaka  tetapi  harus  berdasarkan  analisis  kebutuhan  komunitas. 
Program  comdev  harus  didasarkan  kepada  peta  sosial  dengan  menjadikan 
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potensi  sumberdaya  daerah  yang  memenuhi  kriteria  (terpercaya  dan  valid) 
sebagai  acuan  prioritas  kegiatan.  Selain  itu,  program  comdev  harus mengacu 
kepada teknologi tepat guna yang efektif dan aman. 

9. Masyarakat juga harus diberi kepercayaan untuk memilih kegiatan usahanya dan 
diberi  bimbingan  berupa  pendampingan  supaya  berhasil,  selain  membangun 
kesiapan masyarakat dalam menerima dan mendayagunakan dana, prasarana, 
dan sarana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


