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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan 

gambaran pejabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa 

Tengah lima tahun kedepan. Visi pembangunan Jawa Tengah 2018-2023 

adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” Tetep Mboten 

Korupsi, Mboten Ngapusi, yang merupakan keberlanjutan dari cita-cita 

pembangunan Jawa Tengah tahun 2013-2018. Penjabaran visi 

pembangunan Jawa Tengah terutama di misi ketiga pembangunan Jawa 

Tengah “Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan 

kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran” merupakan 

upaya untuk menjawab salah satu isu strategis pembangunan Jawa Tengah 

yaitu Penaggulangan Kemiskinan. 

Penaggulangan kemiskinan telah sejak lama menjadi isu dan 

prioritas utama pembangunan nasional dan daerah. Berbagai kebijakan, 

strategi, program dan kegiatan telah diimplementasikan dalam Skala 

Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program 

penanggulangan kemiskinan di Indonesia baik yang bersifat langsung 

(program perlindungan sosial) maupun yang tidak langsung (program 

sektoral dan daerah) cukup efektif, namun dengan adanya pandemi covid 

19 berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia. 

Kemiskinan di Jawa Tengah selama kurun waktu 2018-2020 sempat 

mengalami penurunan pada tahun 2019 dengan presentase pada tahun 

2018 sebesar 11,32% menjadi 10,80% pada tahun 2019. Namun demikian 

pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Jawa Tengah meningkat 

menjadi 11,41%. Hal ini disebabkan karena adanya pendemi covid 19 yang 

berdampak pada sektor ekonomi. Terhambatnya perekonomian secara 

otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan 

kerugian, hal ini berakibat pada banyaknya pekerja yang dirumahkan 

bahkan diberhentikan.  
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Dalam penjabaran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 

5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah sejak tahun 2019 mempunyai program Gerakan “Satu Perangkat 

Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera” sebagai 

upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah, khusunya 

pada lokasi desa dengan tingkat kesejahteraan rendah. Sasaran gerakan 

ini diarahkan pada 745 desa dengan kategori tingkat kesejahteraan rendah 

di 14 kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. 

Hasil yang diharapkan yaitu: 

1. Meningkatnya kemampuan dan kreativitas oleh Perangkat Daerah 

dalam melakukan assessment dan identifikasi potensi serta 

kebutuhan di desa dengan tingkat kesejahteraan rendah; 

2. Fasilitasi penaggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah 

dengan tepat lokasi, sasaran dan manfaat; 

3. Mengevaluasi efektifitas intervensi program/kegiatan 

penanggulangan kemiskinan bagi desa dengan tingkat 

kesejahteraan rendah berupa peningkatan kesejahteraan 

masyarakat; 

4. Meningkatnya kolaborasi dengan para pihak. 

5. Mendorong peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan penghidupan 

berkelanjutan serta menciptakan nilai tambah bagi poruduktivitas 

desa. 

 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan 

salah satu Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diberikan amanat 

untuk melakukan pendampingan pada desa dalam kategori tingkat 

kesejahteraan rendah. Sejak dicanangkannya Gerakan “Satu Perangkat 

Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera”, BKD 

Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi dan idenfitikasi ke beberapa 
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desa di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah. Pada Tahun 2019 melakukan 

pendampingan pada Keluarahan Pelutan, Kabupaten Pemalang dan Pada 

Tahun 2020 melakukan pendampingan pada Desa Bojongnangka 

Kabupaten Pemalang.  

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu dari 14 Kabupaten 

prioritas penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. Persentase 

kemiskinanan sempat mengalami penurunan pada tahun 2019 dengan 

presentase pada tahun 2018 sebesar 16,04% menjadi 15,41% pada tahun 

2019. Namun demikian pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di 

Jawa Tengah meningkat menjadi 16,02%. Hal ini disebabkan karena 

adanya pendemi covid 19 yang berdampak pada sektor ekonomi. Namun 

demikian bertambahnya persentase penduduk miskin pada tahun 2020 

tidak begitu tinggi karena tidak melebihi pada tahun 2018. Itu artinya 

Program Desa Dampingan membawa peran positif dalam pengendalian 

dan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Kelurahan Pelutan 

Pada tahun 2019, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa 

Tengah melaksanakan pendampinga pada Kelurahan Pelutan, Kecamatan 

Pemalang, Kabupaten Pemalang. Progres pendampingan pada Kelurahan 

Pelutan pada tahun 2020 melanjutkan pada tahun sebelumnya, yaitu 

pemantauan bantuan gerobak sampah yang sudah diberikan dalam segi 

kebermanfaatannya. Bentuk kegiatan dan bantuan sudah beberapa 

dilaksanakan, namun pada awal tahun 2020 dengan adanya pandemi 

covid-19 menjadikan kendala dalam pelaksanaan dan pemberian bantuan. 

Pada bulan Maret 2020, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa 

Tengah berpartisipasi pencegahan penularan covid-19 dengan 

membagikan masker kepeda warga Kelurahan Pelutan melalui Lurah 

Pelutan. Besar harapak kami dengan bantuan masker dapat menjadi 

manfaat bagi warga Keluarahan Pelutan dalam pencegahan penularan 

covid-19. 

Gambar 2.1 

Penyerahan Masker kepada Kelurahan Pelutan 
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B. Desa Bojongnangka 

1. Gambaran Umum Desa Bojongnangka 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 

2020 melaksanakan pendampingan di Desa Bojongnangka, Kecamatan 

Pemalang, Kabupaten Pemalang.  

Desa Bojongnangka merupakan daerah atau pedukuhan-pedukuhan 

yang berada sejak jaman kerajaan dan sebelum terbentuknya Kabupaten 

Pemalang yaitu pada Tahun 1575 Masehi. Berasal dari cerita atau dongeng 

orang tua/kuncen seperti Bapak Mudi (alm), Bapak Jasim  (Alm) dan orang 

tua dulu, bahwa Desa Bojongnangka berasal dari Istilah kata Mbujung yang 

berarti mengejar atau mencari  (istilah jawa)  dan Nangka yang berarti buah 

nangka. Mbujung atau mengejar / mencari dari peperangan antara 

Pangeran Purbaya dengan Ki Ageng Telingsingan atau Pasingsingan dari 

Kerajaan Mataram. Peperangan atau pengejaran Pangeran Purbaya 

terhadap Ki Ageng Telingsingan sampai disuatu tempat /dusun yang 

banyak tanaman pohon nangka  (hutan nangka), sehingga Pangeran 

Purbaya mengucap (sasmita /Jawa) pada suatu saat Pedukuhan ini kami 

namai Mbujung Nangka, yang berarti mengejar sampai di dusun yang 

banyak tanaman pohon nangka, sehingga dinamai Mubujungnangka dan 

lama-lama orang jawa dengan bahasa yang mudah  (lidah orang jawa) 

dinamai Bojongnangka. Pada tempat peperangan tersebut juga dinamai 

Tambakyuda, yang artinya Tambak (tempat,wadah) Yuda (perang), 

sehingga di Desa Bojongnangka terdapat sebuah pedukuhan yaitu 

Tambakyuda. 

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus 

mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan 

Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah 

Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat 

senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap 

perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga 
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diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat 

melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan 

esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. 

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 

6 (enam) tahun kedepan diharapkan proses pembangunan di desa, 

penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di 

desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, 

operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif 

RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan 

partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Bojongnangka 

dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi. 

Visi 

“Terwujudnya Masyarakat Desa Bojongnangka Yang Berakhlak Mulia, 

Sehat, Cerdas dan Sejahtera” 

 

Misi : 

1. Penempatan agama sebagai sumber motivasi dan inspirasi; 

2. Meningkatan profesionalisme perangkat desa sebagai pelayan 

masyarakat; 

3. Meningkatkan komunikasi dengan segenap komponen masyarakat; 

4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dari seluruh kekuatan 

ekonomi, social budaya,pertahanan dan keamanan; 

5. Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui sadar kebersihan, cepat 

tanggap untuk berobat dan peningkatan pendidikan  dengan tuntas 

wajib belajar; 

6. Meningkatkan potensi pertanian sebagai sumber pendapatan utama 

masyarakat; 

7. Meningkatkan pembangunan guna percepatan pertumbuhan ekonomi 

melalui perbaikan sarana dan prasarana umum; 
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Demografi Desa Bojongnangka 

a) Letak geografi Desa Bojongnangka , terletak diantara : 

Sebelah Utara : Desa Tambakrejo 

Sebelah Selatan : Desa Mengori 

Sebelah Barat : Desa Wanamulya 

Sebelah Timur : Kelurahan Kebondalem 

b) Luas Wilayah Desa 

1.  Pemukiman : 30,81 ha 

2.  Pertanian Sawah : 322,125 ha 

3.  Ladang/tegalan : ………. ha 

4.  Hutan : ………. ha 

5.  Rawa-rawa : ………. ha 

6.  Perkantoran : 0,25 ha 

7.  Sekolah : 0,25 ha 

8.  Jalan : 80 ha 

9.  Lapangan sepak bola : 1 ha 

c) Orbitasi 

1.  Jarak ke ibu kota kecamatan 

terdekat 

: 3 Km 

2.  Lama jarak tempuh ke ibu kota 

kecamatan 

: 20 Menit 

3.  Jarak ke ibu kota kabupaten : 3 Km 

4.  Lama jarak tempuh ke ibu kota  : 20 Menit 

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 

Kepala Keluarga : 3.120 KK 

Laki-laki : 5.678 Orang 

Perempuan : 5.890 Orang 
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Berdasarkan data demografi di atas, Desa Bojongnangka berada 

pada Kecamatan Pemalang yang merupakan Ibu Kota Kabupaten 

Pemalang. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan 

Sebagian besar luas wilayah desanya  berupa lahan pertanian sawah, 

namun demikian masyarakat bojongnangka hanya berprofesi buruh tani 

bukan sebagai pemilik lahan pertanian tersebut. Ini yang menyebabkan 

masuk kedalam kategori desa yang diprioritaskan dalam penanggulangan 

kemiskinan. 

 

2. Pelaksanaan Pendampingan di Desa Bojongnangka 

Penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah melibatakan 

Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melakaukan pendampingan 

desa yang masuk dalam kategori kemiskinan dengan gerakan “Satu 

Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera”, 

BKD Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi dan idenfitikasi ke 

beberapa desa di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah. Pada Tahun 2019 

melakukan pendampingan pada Keluarahan Pelutan, Kabupaten Pemalang 

dan Pada Tahun 2020 melakukan pendampingan pada Desa 

Bojongnangka Kabupaten Pemalang. 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah berkerja sama 

dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan beberapa pihak 

mengadakan beberapa kegiatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan sebagai wujud pengentasan kemiskinan di Desa 

Bojongnangka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Beberapa 

kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut : 

a. Koordinasi dengan Kepala Desa Bojongnangka  

Sebagai upaya awal pemetaan potensi Desa Bojongnangka, 

Pada Bulan Agustus 2020 Tim Dampingan Desa melakukan koordinasi 

terkait potensi dan domografi penduduk di Desa Bojongnangka. Dari 

hasil koordinasi diperoleh data jumlah penduduk sebnayak 3120 Kepala 

Keluarga (KK) dan mayoritas penduduknya sebagai petani dan buruh 
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tani. Pada dasarnya letak desa ini berada dekat pusat kota, namun 

melihat kondisi lingkungan dan kondisi penduduk menjadikan Desa 

Bojongnangka masuk dalam desa yang perlu adanya pendampingan 

kemiskinan. 

 

Gambar 2.2 

Koordinasi Awal dengan Kepala Desa Bojongnangka 
 

 

 

Bapak Wahmu, SE selaku Kepala Desa Bojongnangka 

menyambut baik kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Pendampingan 

Desa Miskin. Beliau berharap dengan adanya program dan kegiatan ini 

dapat membantu mengurangi beban dan meningkatkan perekonomian 

masyarakat. Dengan langkah awal ini, diharapakan kerjasama antara 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Desa 

Bojongnangka dapat membawa perubahan perekonomian di Desa 

Bojongnangka. Sehingga tingkat kemiskinan menjadi berkurang dan 

menjadikan masyarakat yang mandiri serta dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya dengan layak. 
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b. Penyerahan Bantuan Untuk Rumah Tidak Layah Huni (RTLH) 

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 

bertujuan agar setiap warga negara mempunyai tempat tinggal dan 

lingkungan yang aman. Keterbatasan masyarakat miskin dalam 

mengakses perumahan yang sehat dan layak, merupakan masalah 

kompleks dan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan 

ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan 

perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani 

kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara 

umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, 

pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan 

lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak 

kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, 

baik bagi perempuan maupun laki-laki yang selanjutnya dapat 

mempengaruhi atau menganggu tingkat kesejahteraan hidupnya.  

Salah satu penyebabnya adalah karena pendapatan tidak tetap, 

terbatasnya lapangan kerja, rendahnya pendidikan dan keterampilan 

yang dimiliki masyarakat miskin, sehingga menjadi salah satu penyebab 

masyarakat miskin tidak dapat memenuhi salah satu kebutuhan dasar 

papan, artinya mereka memiliki rumah tidak layak huni.  

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah berupaya 

membantu peningkatan kualitas hunian melalui Penyerahan Bantuan 

Untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada masyarakat yang 

masuk dalam Data BDT. Pada tahap pertama ini penyerahan bantuan 

diberikan kepada Bapak Tarjo, Warga Desa Bojongnangka. Besar 

bantuan yang diberikan sebesar Rp.12.000.000,00 dan bersumber dari 

UPZ BKD Provinsi Jawa Tengah. Penyerahan diberikan oleh Kepala 

BKD Provinsi Jawa Tengah dan diberikan secara langsung kepada 

Bapak Tarjo selaku pemilik rumah tersebut.  
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Gambar 2.3 

Penyerahan Bantuan Untuk Rumah Tidak Layah Huni (RTLH) 

Kepada Bapak Tarjo 
 

 

 

Pelaksanaan RTLH dilaksanakan secara kelompok/gotong 

royong, kelompok menyusun anggaran rehabilitasi rumah, menyusun 

pelaksanaan kegiatan (mengusulkan tukang yang membangun rumah, 

mengusulkan toko bahan/material bangunan, menyusun 

pertanggungjawaban adminitrasi dan menyusun pelaporan 

pelaksanaan RTLH). Dalam proses pelaksanaan RTLH, kelompok 

mendapatkan pendampingan dari kelurahan yang mempunyai tugas 

untuk memonitoring pelaksanaan RTLH dan membantu menyusun 

pelaporan. 

Sebagai wujud pertanggungjawaban Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan monitoring Kembali 

terhadap pelaksanaan RTLH tahap pertama di rumah Bapak Tarjo. 

Pelaksanaan monitoring ini dengan tujuan memantau pelaksanaan 

bantuan tersebut dan membantu memberikan masukan terhadap 

permasalahan yang ada pada proses pembangunan. Namun demikian 

pelaksanaan RTLH berjalan dengan tepat waktu. 
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Gambar 2.4 

Rumah Bapak Tarjo Setelah Pembangunan 
 

 

 

RTLH pada tahap pertama dinilai dapat berjalan sesuai dengan 

harapan. Kemudian pada bulan November 2020, Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Jawa Tengah menyerahkan bantuan untuk Rumah 

Tidak Layak Huni (RTLH) tahap kedua kepada Ibu Kaswiyah dengan 

nominal Rp.12.000.000,00 dan bersumber dari UPZ BKD Provinsi Jawa 

Tengah. 

 

Gambar 2.5 

Penyerahan Bantuan Untuk Rumah Tidak Layak Huni 

Kepada Ibu Kaswiyah 
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Pada RTLH tahap kedua juga dilaksanakan monitoring terhadap 

pelaksanaan pembagunan rumah Ibu Kaswiyah. Pada bulan Desember 

2020, Tim Desa Dampingan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa 

Tengah memantau pelaksanaannya sehingga diketahui progress 

pelaksanaannya. 

 

Gambar 2.6 

Monitoring Progres Pelaksanaan Pembangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

c. Penyerahan Bantuan kepada Warga Desa Bojongnangka 

Pada tahun 2020, Pandemi virus corona (Covid-19) menginfeksi 

berbagai lini kehidupan, mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, bahkan 

sosial. Pada perekonomian sendiri pandemi Covid-19 membuat 

pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II lalu minus 5,32%. Dari 

sektor ketenagakerjaan misalnya, berimbas pada karyawan yang 

dirumahkan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).  

Dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat Desa 

Bojongnangka yaitu semakin sulitnya meningkatkan perekonomian dan 

kehidupan yang layak bagi mereka. Semakin sulitnya mecukupi 

kebutuhan hidup membuat masyarakat menunggu bantuan dari 

pemerintah. Berbagai upaya dari pemerintah dalam menciptakan 
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keseimbangan ekonomi dalam masa pandemi menjadi proram utama. 

Berbagai bentuk bantuan diberikan guna pemenuhan kebutuhan 

masyarakat. Tidak hanya kebutuhan pokok saja, namun juga kebutuhan 

untuk kesehatan juga perlu diperhatikan, kurangnya edukasi kepada 

masyarakat terhadap protokol kesehatan. 

Sebagai wujud kepedulian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Jawa Tengah dalam menghadapi situasi pandemi covid 19 ini, BKD 

Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan Sembako, Faceshield, dan 

Pelayanan Kesehatan gratis kepada Warga Desa Bojongnangka. 

Penyerahan bantuan sembako diberikan kepada 90 orang pada tahap 

pertama dan pada tahap kedua 90 orang juga. 

 

Gambar 2.7 

Penyerahan Bantauan Sembako 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan bantuan sembako diharapkan dapat membantu 

masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dalam masa pandemi covid 19 

ini. Kesehatan juga menjadi faktor penting bagi masyarakat agara tidak 

tertular covid 19 yang sedang melanda negara Indonesia. BKD Provinsi 

Tahap II 

Tahap I 
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Jawa Tengah melalui klinik BKD Provinsi JawaTengah juga memberikan 

bentuk kepedulian dengan mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis 

kepada masyarakat Desa Bojongnangka. 

 

Gambar 2.8 

Pemeriksaan Gratis 
 

 

 

d. Penyerahan Bantuan Bantuan Dana Pengelolaan Sampah Organik 

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan di 

mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial 

untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan 

masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula 

berpartisipasi. 

Kepala Desa Bojongnangka mempunyai gagasan dalam 

menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya yaitu pengolahan 

sampah organik menjadi pupuk organik. Gagasan ini dengan melihat 

peluang betapa banyaknya jumlah sampah yang menumpuk setiap 

harinya sehingga menumpuk karena tidak diolah. Faktor lain yaitu 

melihat mata pencaharian masyarakatnya mayoritas sebagai petani dan  

sebagian lahannya adalah lahan pertanian. Dengan pengolahan 

sampah organik menjadi pupuk organik secara mandiri diharapkan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi
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meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan 

pekerjaan kepada masyarakat. 

Desa Bojongnangka sudah mempunyai lahan dan bangunan 

yang dapat digunakan sebagai rumah pengolahan sampah organik 

menjadi sampah organik, namun yang menjadi kendala adalah belum 

adanya alat yang digunakan sebagai pencacah sampah. Melalui Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Desa 

Bojongnangka menyampaikan untuk dapat memfasilitasi dalam 

pengadaan mesin pencacah sampah tersebut. 

 

Gambar 2.9 

Penyerahan Bantauan Dana Pengelolaan Sampah 
 

 
 

BKD Provinsi Jawa Tengah sebagai Perangkat Daerah 

Pendamping Desa Dampingan Kemiskinan mengakomodir keinginan 

Desa Bojongnangka dengan memfasilitasi pengajuan proposal kepada 

Bank Jateng terkait permohonan bantuan dana untuk pengadaan alat 

pengelolaan sampah organik menjadi pupuk organik. Pada bulan 

November 2020 telah turun bantuan dana tersebut kepada Desa 

Bojongnangka. Penyerahan bantuan dana tersebut disampaikan secara 

langsung oleh Direktur Utama Bank Jateng kepada Kepala Desa 

Bojongnangka dengan nilai bantuan Rp. 38.350.000.00. Dengan dana 
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sebesar itu diharapkan dapat mencukupi pengadaan alat pencacah 

sampah dan sarpras pendukung lainnya. Sebagai wujud progres 

pelaksanaan implementasi bantauan dana tersebut, BKD Provinsi Jawa 

Tengah melakukan monitoring secara langsung maupun tidak langsung 

atas pengerjaan sarpras pendukung pengelolaan sampah. 

 

Gambar 2.10 

Progres Pengadaan Sarpras Pengelolaan Sampah 
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Proses pengadaan sarpras pengelolaan sampah samapai 

dengan akhir tahun 2020 sudah berjalan, namun masih menunggu alat 

pencacah sampah yang masih dalam proses pemesanan yang 

membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan. Dengan demikian diharapkan 

pada tahun 2021 sudah dapat beroperasi pengelolaan sampah organik 

menjadi pupuk organik, sehingga dapat menciptakan lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat dan dapat menigkatkan ekonomi 

masyarakat Desa Bojongnangka. 
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BAB III 

PEMASALAHAN DAN SOLUSI 

 

Dalam pelaksanaan program Desa Dampingan berbagai 

permasalahan dihadapi dan perlu adanya suatu upaya mengatasinya. 

Beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu : 

 

Tabel 3.1 

Identifikasi Permasalahan dan Solusi 
 

No Permasalahan Solusi 

1. Pendampingan desa dalam upaya 

pengentasan kemiskinan pada 

tahun 2020 dihadapkan dengan 

bencana nasional yaitu Covid-19 

Sebagai wujud kepedulian 

terhadap pandemi covid-19, BKD 

Provinsi Jawa Tengah 

memberikan bantuan Masker dan 

Faceshield bagi masyarakat Desa 

Bojongnangka. 

 

2. Pandemi Covid-19 berdampak 

pada perekonomian masyarakat 

terutama dalam pemenuhan 

kebutuhan pokok. 

BKD Provinsi Jawa Tengah 

melalui dana UPZ BKD Prov. 

Jateng memberikan bantuan 

sembako bagi sebagaian 

masyarakat Desa Bojongnangka. 

 

3. Jumlah masyarakat yang memiliki 

tempat tinggal namun belum layak 

di Desa Bojongnangka masih 

banyak. 

Upaya yang sudah dilakukan yaitu 

pemberian Bantuan Dana Untuk 

RTLH bagi 2 orang Desa 

Bojongnangka. Untuk jangka 

selanjutnya semoga dapat 

memberikan bantuan serupa 

kepada masyaraat desa tersebut. 

 

4. Akibat perekomian yang 

melemah. Makin bertambahnya 

pengangguran di Desa 

Bojongnangka  

Dalam uapaya penciptaan 

lapangan pekerjaan, BKD Provinsi 

Jawa Tengah dan Desa 

Bojongnangka merancang 

lapangan pekerjaan yaitu 

pengelolaan sampah organik 
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menjadi pupuk. Program tersebut 

didukung dana oleh Bank Jateng. 

Dana tersebut digunakan untuk 

pemenuhan sarpras dan 

operasional pengelolaan sampah 

organik. Selaian untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan 

baru, juga sebagai upaya 

menekan pembelian pupuk oleh 

patani diharapkan dapat 

menggunakan pupuk hasil olahan 

sendiri. 

 

5. Penyediaan Jamban pada setiap 

rumah di Desa Bojongnangka 

masih minim. 

Program yang sedang dirancang 

selanjutnya yaitu memberikan 

bantuan dana untuk pembuatan 

Jamban komunal untuk 

masyarakat Desa Bojongnangka. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Gerakan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju 

Desa Lebih Sejahtera” sebagai upaya percepatan penanggulangan 

kemiskinan di Jawa Tengah menjadi suatu kewajiban setiap Perangkat 

Daerah untuk membantu secara bersama-sama mengentaskan 

kemiskianan di Provinsi Jawa Tengah. Gerakan ini sudah berjalan mulai 

tahun 2019 dan pada tahun 2020 gerakan ini benar-benar diuji untuk 

mengendalikan kemiskinan dengan adanya dampak pandemi Covid-19 

yang sedang menjadi bencana nasional. 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah telah 

melaksanakan gerakan tersebut dengan melakukan pendampingan 

pengentasan kemiskinan pada desa di Kabupaten Pemalang, yaitu pada 

tahun 2019 di Kelurahan Pelutan dan tahun 2020 di Desa Bojongnangka. 

Berbagai bentuk dukungan dan bantuan diberikan kepada masyarakat 

Desa Bojongnangka dengan pendanaan dari UPZ BKD Provinsi Jawa 

Tengah dan Bank Jateng. Upaya yang sudah dilakukan antara lain: 

1. Pembagian Masker dan faceshield kepada masyarakat Desa 

Bojongnangka; 

2. Pembagian sembako kepada masyarakat Desa Bojongnangka; 

3. Pengobatan gratis masyarakat Desa Bojongnangka terutama yang 

memasuki usia tua; 

4. Bantuan untuk RTLH kepada masyarakat Desa Bojongnangka yang 

tempat tinggalnya tidak memenuhi standart kelayakan; 

5. Penyerahan bantuan dana untuk pengelolaan sampah organik 

menjadi pupuk organik bekerja sama dengan Bank Jateng. 
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B. Saran 

Pengentasan Kemiskinan di Jawa Tengah dengan adanya Gerakan 

“Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih 

Sejahtera” membantu dalam penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah, 

untuk lebih mengoptimalkan upaya pengentasan kemiskianan ada 

beberapa saran, yaitu: 

1. Perlu adanya kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. 

2. Perlu adanya dukungan dana dari pihak ketiga dalam membantu 

masyarakat yang masuk dalam kategori miskin. 

3. Penajaman penggalian infromasi pada suatu Desa Dampingan 

harus lebih detail agar penyampaian bantuan tepat sasarn. 

 

Gerakan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju 

Desa Lebih Sejahtera” membuat setiap Perangkat Daerah berlomba-lomba 

membuat kegiatan dalam mendukung gerakan tersebut.. Besar harapan 

kami kegiatan pendampingan bukan sebagai kegiatan ceremonial, namun 

benar-benar melaksanakan dengan ikhlas dalam mebantu sesama. 

 


