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Pengantar 

OMS, Transparansi dan Akuntabilitas Publik 

Organisasi Masyarakat Sipil mempunyai 

peranan sangat penting dalam proses 

pembentukan bangsa Indonesia dari masa 

transisi ke era demokrasi. Organisasi 

Masyarakat Sipil seharusnya dapat membawakan 

aspirasi rakyat kepada pemerintah serta 

membuat pemerintah lebih akuntabel kepada 

rakyatnya. Organisasi Masyarakat Sipil juga 

harus melaksanakan prinsip-prinsip “good 

governance”, termasuk transparansi, rasa keadilan, dan 

akuntabilitas di dalam sistem manajemen untuk mendapat 

kepercayaan dan dukungan dari stakeholders. 

Namun, seiring dengan pergeseran waktu, saat ini wajah 

Organisasi Masyarakat Sipil, khususnya Non-Government 

Organization (NGO) di mata masyarakat tak semanis dulu, yang 

dikenal sebagai agen perubahan sosial, tapi mulai terdapat 

noda partisan, koruptif, “pemerasan”, orientasi profit atau 

proyek dan seterusnya. Sementara Organisasi Masyarakat Sipil 

sejati, yang merasa dirugikan oleh kelakuan Organisasi 

Masyarakat Sipil gadungan tersebut, tidak memiliki suatu 

mekanisme untuk menegakkan code of conduct dan 

mengelemininasi mereka. 

Terlepas dari adanya kesan buruk tersebut, saat ini ada 

desakan dari masyarakat kepada kalangan Organisasi 

Masyarakat Sipil, yang dari hari ke hari tuntutan itu 

semakin kuat, agar Organisasi Masyarakat Sipil lebih 

terbuka, demokratis, dan jujur dalam mengelola organisasi 

dan dalam menjalankan kegiatannya. Hal ini sangat wajar 

mengingat selama ini Organisasi Masyarakat Sipil senantiasa 

menuntut sistem pemerintahan yang demokratis, terbuka, jujur 

dan memihak rakyat kecil, sehingga sudah selayaknya bila 

Organisasi Masyarakat Sipil juga menerapkannya dalam tata 

kelola organisasi agar senantiasa mendapat kepercayaan 

masyarakat. 

Dalam buku mengukur transparansi dan akuntabilitas LSM  

yang disusun oleh TIFA, terlihat bahwa sebenarnya ajakan 

kepada komunitas LSM di Indonesia agar menjadi lebih 

akuntabel dan transparan berawal dari satu Semiloka 

organisasi masyarakat sipil di USC Satunama di Yogyakarta 

pada bulan Oktober 2002. Gagasan ini mulai bergulir sebagai 

sebuah gerakan karena dari kalangan LSM sendiri banyak yang 

sepakat bahwa apabila LSM memperjuangkan reformasi politik, 

ekonomi, sosial, maka sudah selayaknya kalau LSM sendiri 

juga mempraktekkan asas-asas yang mereka kampanyekan, 

terutama asas-asas transparansi dan akuntabilitas. Dengan 
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demikian, LSM akan memperoleh kepercayaan bukan hanya dari 

donor, tapi juga dari publik. 

Sementara itu dalam pasal 52 ayat 2 UU No. 28 Tahun 

2004 tentang Yayasan juga mewajibkan bagi Yayasan yang 

memperoleh bantuan Rp 500 juta atau lebih harus diaudit dan 

wajib diumumkan dalam surat kabar. Disamping itu, dalam UU 

No. 14 Tahun 2008 tentang KIP ditegaskan bahwa Setiap Badan 

Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas 

Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik untuk 

masyarakat luas. Badan Publik yang dimaksud dalam UU No. 14 

Tahun 2008 tersebut adalah lembaga eksekutif, legislatif, 

yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya 

berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja Negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja 

daerah, atau organisasi nonpemerintah baik yang berbadan 

hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga 

swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya 

yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau 

seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, 

dan/atau luar negeri. Informasi yang wajib disediakan dan 

diumumkan menurut UU No. 14 Tahun 2008 tersebut adalah 

informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik 

terkait, informasi mengenai laporan keuangan, informasi lain 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Berdasar argumentasi sosio-kultural, yuridis, dan etika 

sosial itulah urgensitas forum pertanggungjawaban publik 

(public accountability) itu menemukan keniscayaan untuk 

dilaksanakan. Dari sisi kepantasan sosial, rasanya tidak 

fair apabila Organisasi Masyarakat Sipil menuntut sikap 

transparan dan akuntabel dari Pemerintahan Daerah, tapi 

Organisasi Masyarakat Sipil sendiri tidak transparan dalam 

pengelolaan program dan laporan keuangan.  

Karena itu, Laporan Pertanggungjawaban Publik Yayasan 

IDFoS Tahun 2009-2012 yang dilaksanakan pada tanggal 19 

Desember 2012 ini adalah sebagai bentuk ikhtiar dan 

perwujudan konsistensi Yayasan IDFoS mendorong lahirnya tata 

kelola organisasi yang baik dan bersih, yang salah satu 

indikatornya adalah dengan adanya keterbukaan dan 

pertanggungjawaban dalam penyampaian informasi kegiatan dan 

laporan keuangan.   

Forum Laporan Pertanggungjawaban Publik yang saat ini 

materinya ada di tangan Bapak/Ibu/Saudara merupakan yang 

kedua kalinya diselenggarakan Yayasan IDFoS. Sebelumnya, 

Yayasan IDFoS juga menyelenggarakan forum Laporan 

Pertanggungjawaban Publik Tahun 2004-2006. 
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Akhir kalam, semoga forum Laporan Pertanggungjawaban 

Publik Yayasan IDFoS Tahun 2009-2012 ini dapat membawa 

manfaat maupun kebaikan untuk masyarakat. Serta, dapat 

menyemaikan kembali tunas-tunas kepercayaan publik terhadap 

Organisasi Masyarakat Sipil sebagai agen perubahan sosial, 

sebagaimana filosofi awal terbentuknya Organisasi Masyarakat 

Sipil. Amin 

 

Bojonegoro, 14 Desember 2012 

Yayasan IDFoS 

 

 

Ahmad Taufiq 

Direktur 
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SELAYANG PANDANG IDFoS 
 

Yayasan IDFoS adalah 

sebuah Lembaga Non 

Pemerintah (ORNOP) yang 

didirikan pada tahun 1999 

sebagai yayasan yang 

bersifat non partisan dan 

non sektarian, tanpa 

membedakan perbedaan ras 

maupun suku. IDFoS bergerak 

dibidang pengembangan 

masyarakat dan mengkhususkan 

perhatian pada pemberdayaan 

masyarakat sipil (civil 

society).  

IDFoS berkeyakinan 

bahwa peran masyarakat yang 

semakin kuat, merupakan 

unsur yang sangat penting 

dan strategis dalam rangka 

mewujudkan pembangunan yang 

demokratis, berkeadilan dan 

berkelanjutan menuju 

masyarakat mandiri hingga terwujudnya prinsip Good 

Govarnance . 

Mulai 2007 IDFoS telah menfokuskan aktifitas pada isu-

isu penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak dasar rakyat 

yang meliputi hak atas pangan, hak atas pendidikan, hak atas 

kesehatan, hak atas pengelolaan lingkungan, hak atas 

perumahan, hak atas keterlibatan dalam pembangunan, hak atas 

pekerjaan dan kesempatan beruhasa, hak atas tanah, hak atas 

rasa aman serta hak atas air dan sanitasi.  

Dalam melihat fenomena kemiskinan, IDFoS menggunakan 

perspektif Hak dasar masyarakat yaitu kemiskinan merupakan 

fenomena tidak terpenuhinya Hak masyarakat. Kemudian  

sebagai spirit dalam upaya pengawalan hak dasar rakyat 

tersebut, IDFoS telah menetapkan visi “terwujudnya 

pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang menjamin harkat dan 

martabatnya sebagai manusia”. Agar visi terebut dapat 

tercapai, IDFoS telah menetapkan misi-misi sebagai berikut: 

1. Mendorong pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan 
bersih 
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2. Memperjuangkan adanya jaminan perlindungan, 

penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat 

3. Mendesakkan pengarusutamaan gender dan penanggulangan 

kemiskinan dalam kebijakan publik 

4. Mendorong dan menjalankan kegiatan-kegiatan mengarah 

pada kepedulian multipihak terhadap kelestarian 

lingkungan dan sumberdaya alam 

5. Melakukan pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan 
 

Berangkat dari visi dan misi diatas, IDFoS berupaya 

untuk mengarahkan berbagai aktivitasnya pada 3 hal yaitu: 
a. Seantiasa menjalin kerja sama lintas sektor dalam 

penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak dasar 

masyarakat; melakukan kerjasama pendampingan program 

penanggulangan 

kemiskinan 

baik dengan 

pemerintah 

maupun Swasta. 

IDFoS 

menyakini 

bahwa upaya 

penanggulangan 

kemiskinan 

tidak akan 

selesai bila 

hanya 

dibebankan 

pada 

pemerintah 

saja, sehingga 

dibutuhkan kolaborasi dari berbagai sektor untuk bersama-

sama menjawab permasalahan kemiskinan yang terjadi di 

Bojonegoro 

b. Melakukan Kajian Kemiskinan Partisipatif; untuk 

mengetahui perspektif kemiskinan menurut si miskin, 

penyebab kemiskinan, bentuk kemiskinan, akibat dari 

kemiskinan, upaya-upaya yang dilakukan rumah tangga 

miskin bertahan hidup dalam kondisi kemiskinan, dll. 

c. Melakukan Kajian terhadap program kemiskinan; untuk 

melihat efektivitas, efesiensi, relevansi, dampak program 

dengan permasalahan rumah tangga miskin dan tingkat 

keberlanjutan program. 

  

Target group IDFoS adalah masyarakat yang mengalami 

permasalahan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya, IDFoS tidak 

membedakan target group berdasarkan jenis kelamin, status sosial, 

suku, ras dan agama, usia maupun kemampuan fisik. IDFoS juga tidak 

membatasi ruang lingkup aktivitas berdasarkan letak geografis.  
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Saat ini jumlah tenaga kerja IDFoS secara keseluruhan 

sebanyak 11 orang dengan Struktur Organisasi sebagai 

berikut: 

Posisi di Struktur 

Organisasi 
 Nama 

Pembina : Hamim Thohari, SH 

Pengurus 

Ketua : Ahmad TAufiq, S.HI. MSI 

Sekretaris : Alexander M 

Bendahara : Joko Hadipurnomo, SE, MSI 

Pengawas : Imam Fachruddin, SH 

Badan Pelaksana 

Bidang Pemngembangan dan 

Pemberdayaan Perempuan 
: 

Laily Mubarokah 

Bidang Advokasi, 

Lingkungan Hidup dan SDA 
: 

Ainun Na’im, MR 

Bidang Pemberdayaan 

Masy. & Ekonomi 

Kerakyatan 

: 

Fathur Rohman, SE 

Bidang Penelitian, 

Teknologi dan Informasi 
: 

Sunariyo 

Kasir 
: 

Satria Ike Intan 

Kumalasari 
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AKTIVITAS IDFoS TAHUN 2009 - 2012 

 

A. TAHUN 2009 

Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin Melalui program desa 
model binaan 

Kualitas hidup 

masyarakat adalah 

faktor utama yang 

harus diperhatikan 

dalam penanggulangan 

kemiskinan di 

Bojonegoro. Kualitas 

hidup masyarakat 

miskin ini bisa 

dilihat dari tingkat 

pendidika  n, 

kesehatan dan 

ekonomi. Melalui 

Program Desa Model 

Binaan Gerakan terpadu pengentasan kemiskinan, IDFoS 

berupaya untuk membantu percepatan peningkatan kualitas 

hidup masyarakat miskin tersebut terutama faktor ekonomi.  

Program desa model binaan ini dikembangkan dengan pola 

kerjasama lintas sektor yaitu pemerintah kabupaten 

Bojonegoro (BAPPEDA), Pemerintah Desa Senganten Kec. Gondang 

dan IDFoS.  

Program yang diselenggarakan pada tahun 2009 ini dijalankan 

dengan model pemberdayaan yaitu dengan mengembangkan 

berbagai potensi yang sudah ada di Desa, baik potensi SDA 

(sumber daya alam), SDB (Sumber daya buatan) maupun SDM 

(Sumber daya manusia) 

Tujuan dikembangkannya program ini adalah Meningkatkan 

peran aktif rumah tangga miskin dalam pengambilan keputusan, 

Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang usaha, Membentuk 

dan mengoptimalkan fungsi unit pengelola keuangan  sebagai 

lembaga pemberdayaan ekonomi desa, Membentuk, menfasilitasi 

dan memberikan pembinaan pokmas UEP terutama pada aspek 

kelembagaan dan pengembangan usaha, Mengembangkan potensi 

ekonomi unggulan desa yang disesuaikan dengan karakterisitik 

tipologi desa, dan Mendorong optimalisasi  kemitraan  antar-

stakeholders  dalam  rangka mewujudkan keterpaduan dan 

keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan secara 

partisipatif   
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Pelaksanaan program desa model binaan ini telah 

mendapatkan hasil penting yaitu: 

a) Terbentuknya lembaga pemberdayaan ekonomi di desa 

yang selanjutnya disebut UPK (Unit Pengelola 

Keuangan) 

b) Teridentifikasinya potensi ekonomi desa 

c) Terbentuknya kelompok 

usaha masyarakat yang 

terdiri dari keluarga 

miskin 

d) Terlaksananya 

berbagai kegiatan 

peningkatan kapasitas 

UPK 

e) Terumuskannya rencana 

kerja unit pengelola 

keuangan 

a. Terlaksananya pengembangan potensi ekonomi desa 

b. Terbukanya akses permodalan bagi rumah tangga 

miskin yang akan membuka/menjalankan usaha 

c. Meningkatnya produktifitas usaha kelompok 

masyarakat (POKMAS) 

d. Meningkatnya pendapatan asli desa (PADes) 

e. tersedianya alokasi dana sosial masyarakat dan 
f. Meningkatnya kemampuan UPK dalam mengelola program 

 

PEMBUATAN BUKU PROFIL DPRD PERIODE 2004-2009 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memudahkan 

masyarakat dalam mengetahui performance DPRD Bojonegoro 

secara lengkap, mulai dari aspek kelembagaan dan 

kinerja selama periode 2004 – 2009. Pembuatan buku 

profil DPRD Bojonegoro periode 2004-2009 ini hasil 

kerjasama antara setwan DPRD Bojonegoro dan IDFoS. Buku 

profil ini berisi tentang kelembagaan DPRD dan alat 

kelengkapannya, DPRD dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya 

mulai dari fungsi budgeting, legislating dan 

conntroling. 
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B. TAHUN 2010 

PERBAIKI LINGKUNGAN MELALUI PROGRAM KONSERVASI 
LINGKUNGAN BERBASIS LAHAN RAKYAT 
Pemanasan global yang ditandai dengan meningkatnya 

konsentrasi 

Carbone dioxida 

(CO2) dan Carbon 

Monoxida (CO) di 

udara, kebocoran 

ozone (O3) 

menurunnya 

konsentrasi 

Oxigen (O2) yang 

berakibat pada 

perubahan iklim 

ekstrim seperti 

banjir bandang, 

tanah longsor dan 

akibat lainnya yang dialami umat manusia telah menggugah 

kepedulian IDFoS untuk menjalin kerjasama lintas sektor guna 

melakukan pengelolaan lingkungan secara aktif melalui 

pelaksanaan Program konservasi lingkungan berbasis lahan 

rakyat. Program ini diarahkan pada upaya pemberdayaan 

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, artinya agar 

masyarakat tidak hanya sadar (pasif) tetapi juga ikut 

berperan dalam pengelolaan dan pelestarian ingkungan hidup 

dengan menanam pohon. 

Program Konservasi Lingkungan 

Berbasis Lahan Rakyat ini di 

selenggarakan di Desa Gayam 

Kec.Ngasem, Desa Begadon Kec. 

Ngasem dan , Desa Ringin 

Tunggal Kec. Ngasem ini 

bertujuan untuk Meningkatkan 

kepedulian masyarakat atas 

pentingnya lingkungan hidup 

yang baik dan sehat, 

Meningkatkan kapasitas 

masyarakat dalam pengelolaan 

lingkungan hidup, Melibatkan 

masyarakat secara aktif untuk 

berperan dalam pelestarian 

lingkungan, Meningkatkan kualitas 

lingkungan yang hijau dan bersih 

serta bebas dari polusi di daerah sekitar operasi MCL, dan 

Memberikan tambahan ekonomi bagi masyarakat. 

Manfaat utama yang didapat oleh warga dari pelaksanaan 

program ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 
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1. Keuntungan dalam hal kesehatan; bahwa dalam teori 

kesehatan manusia hidup membutuhkan 2,9 kg oksigen 

dalam setiap harinya, atau sekitar 1.058 kg per 

tahun. Jika satu rumah berisi empat orang maka 

dibutuhkan 4.234 kg pertahunya, sehingga untuk 

mencukupi kebutuhan oksigen tersebut maka harus ada 

beberapa tanaman pohon besar disekitar 

rumah/lingkungan. Disamping itu tanaman sangat 

bermanfaat dalam memperbaiki kualitas udara melalui 

proses fotosintesis yang mengubah karbondioksida 

(CO2) menjadi oksigen yang siap dikonsumsi oleh 

manusia. Tanaman juga dapat menyeimbangkan kandungan 

CO2 dan O2 dalam Atmosfer. 

2. Keutungan dalam hal 

ekonomi; tanaman Matoa 

sangat berpeluang untuk 

meningkatkan ekonomi 

rumah tangga. Buah 

matoa masih cukup 

langka di Bojonegoro 

sehingga prospeknya 

sangat bagus, selain 

bisa dijual dalam 

bentuk barang baku 

(buah) juga bisa di 

jual dalam bentuk juice dalam kemasan sehingga 

mempunyai nilai jual yang tinggi 

Keberhasilan lain yang didapat dari program konsevasi 

ini adalah Terbentuknya kelompok masyarakat peduli 

lingkungan, Terlaksanannya berbagai kegiatan pengembangan 

kapasitas masyarakat, dan Tertanamnya 5000 pohon di 250 ha 

lahan yang menyebar ditiga desa sasaran program. 
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PELESTARIAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN 

 

 

 

 

 

 

 

Program Gerakan Terpadu Kemiskinan (Gerdu Taskin) telah 

berakhir pada Tahun 2010 ini, program ini telah 

memfasilitasi terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang 

disebut Unit Pengelola Keuangan (UPK). Salah satu fungsi 

dari UPK adalah melaksanakan pelayanan usaha simpan pinjam 

dan pengembangan usaha sektor riil. Usaha simpan pinjam 

diperuntukkan kepada RTM-Berpotensi, yang memiliki usaha 

untuk dikembangkan ataupun RTM-B yang mempunyai komitmen 

kuat membuka usaha baru. sedangkan usaha sektor riil yaitu 

usaha di sektor usaha industri, usaha perdagangan maupun 

jasa di luar jasa keuangan. Kegiatan UPK telah memberikan 

dampak positif bagi sosial ekonomi desa, diantaranya mampu 

menambah pendapatan RTM-B, dan mampu memenuhi kebutuhan 

dasar RTM-Rentan. Namun demikian dalam perjalanan usahanya, 

UPK masih menghadapi beberpa antara lain (i) lemahnya Sumber 

Daya Manusia pengurus UPK, (ii) manajemen organisasi UPK 

yang belum tertata dengan baik, (iii) legalitas UPK yang 

belum terbentuk, banyak UPK yang mengalami kendala dalam 

pergantian pengurus karena belum adanya AD/ART atau Perdes 

yang memayungi keberadaan UPK, (iv) peningkatan Permodalan, 

yang masih tergantung pada bantuan, (v) masih tersendatnya 

pengembangan Usaha Sektor Riil, khususnya dalam jenis produk 

dan akses, (vi) Peningkatan dan pengembangan usaha Pokmas 

yang berjalan lambat dengan indikasi banyak UPK Tidak Sehat 

disebabkan pokmas tidak membayar pinjaman, karena pokmas 

tidak memiliki usaha, (vii) UPK belum memiliki rencana usaha 

jangka menengah, yang komfrehensif sehingga perjalanan UPK 

dari periode ke periode tidak terukur. (viii) UPK belum 

mampu menembus jaringan pasar yang luas disebabkan beluam 

adanya kerjasama antar UPK. 

Dari berbagai kendala diatas, IDFoS menganggap perlu 

untuk menjalankan program pengembangan dan pelestarian UPK 

agar mampu soko guru ekonomi di desa. Program ini 

dijalankan atas kerjasama antara IDFoS, BPMD Bojonegoro dan 

24 UPK yang menyebar di 24 desa di 10 Kecamatan. 
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 Bentuk dari program ini adalah  Kegiatan bimbingan 

teknis dan penilaian sekaligus PENDAMPINGAN yang yang 

diarahkan pada proses FASILITASI dan KONSULTASI untuk : (i)  

penguatan manajemen organisasi dan kelembagaan, (ii) 

peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengurus UPK, 

Pokmas dan RTM, (iii) mengembangankan usaha usaha simpan 

pinjam (USP) dan usaha sektor riil (USR), (iv) mengembangkan 

usaha pokmas dengan pendekekatan penguatan kelompok,  

pembinaan produksi,  pemasaran,  teknologi tepat guna dan  

jaringan kemitraan, (v) mengembangkan jaringan kerja sama 

antar UPK, (vi) menumbuhkan kemampuan UPK dalam membangun 

sistem keterjaminan sosial secara mandiri dan berkelanjutan 

Selain kegiatan fasilitasi dan konsultasi, dalam 

program ini juga dilakukan PENILAIAN dan pemberian REWARD. 

Penilaian dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dari 

kegiatan PENDAMPIGAN, sedangkan REWARD diberikan sebagai 

bentuk komitmen dan apresiasi kepada UPK yang telah berhasil 

meningkatkan kapasitasnya, sehingga cakupan pelayanan UPK 

dapat lebih luas lbaik dalam pelayanan jasa keuangan maupun 

usaha sektor riil. 
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C. TAHUN 2011 

Wujudkan Partisipasi Lintas Sektor dalam Pengelolaan Pendidikan  
Saat ini dunia pendidikan masih mengalami berbagai 

permasalahan, diantaranya belum optimalnya angka partisipasi 

sekolah disemua jenjang pendidikan, rendahnya kualitas dan 

kuantitas sarana prasana sekolah, belum optimalnya kualitas 

guru dan pengelola 

sekolah serta belum 

maksimalnya partisipasi 

masyarakat dalam 

pembangunan pendidikan. 

Kondisi ini diperparah 

dengan masih banyaknya 

gedung sekolah yang 

perlu rehab serta 

minimnya alat penunjang 

kegiatan belajar 

seperti perpustakaan, 

laboratorium, alat 

peraga sarana ekspresi 

bakat dan minat siswa. 

Oleh sebab itu pengelolaan dan penyelenggaraan layanan 

pendidikan perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif, 

holistik, serta dengan memberdayakan semua komponen 

masyarakat, melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan 

pengendalian mutu layanan pendidikan sebagaimana yang 

dimandatkan dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 bab III 

tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan. 

Berangkat dari kenyataan tersebut IDFoS bekerjasama 

dengan dunia swasta, pemerintah kabupaten, pemerintah desa 

dan lembaga pendidikan, meluncurkan Program Peningkatan 

Infrastruktur Pendidikan berbasis Masyarakat. Program ini 

diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan, artinya agar masyarakat 

mempunyai kepedulian terhadap penyelenggaraan pendidikan 

demi terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan yang ada 

disekitarnya 

Program yang di selenggarakan di SDN II Sudu  dan MI 

Mifthul Huda Katur ini bertujuan Meningkatkan kepedulian 

masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan layanan 

pendidikan yang berkualitas, Meningkatkan keberdayaan semua 

komponen masyarakat untuk berperan serta dalam 

penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan 

dasar, Mengembangkan infrastruktur pendidikan guna menunjang 

kegiatan belajar mengajar, Meningkatkan kemampuan pengelola 
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lembaga pendidikan dalam hal manajemen pendidikan, 

Menyediakan “best practice” dalam pengelolaan pendidikan  

Keuntungan utama yang 

didapat dari pelaksanaan 

program ini adalah 

pertama; Keuntungan dalam 

hal Kelembagaan; sekolah 

penerima manfaat program 

mendapatkan asistensi 

dalam pembuatan berbagai 

dokumen penting mengenai 

tata kelola lembaga 

sekolah seperti SOP, 

APBSek (RKAS/RKAM), 

Kurikulum berbasis Potensi Lokal, dll, sesuai dengan 

kebutuhan sekolahan. Kedua; Keutungan dalam hal Sumberdaya 

Manusia; tingkat kemampuan sumberdaya manusia (tenaga 

pendidik dan pengelola sekolahan) adalah menjadi prasyarat 

utama dalam mencapai tujuan pendidikan, melalui program ini 

tenaga pendidik dan pengelola sekolah mendapatkan berbagai 

trainning sebagai media peningkatan kapasitas tenaga 

pendidik dan pengelola sekolah. Ketiga; Keuntungan dalam hal 

infrastruktur; ketercukupan infrastruktur/sarana prasarana 

pendidikan merupakan faktor penunjang dalam peningkatan mutu 

pendidikan. Melalui program ini telah dilakukan pembangunan 

ruang kelas baru di masing-masing sekolahan lokasi program. 
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SAFARI ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL PEDULI (OMS PEDULI) 

”Membuka saluran komunikasi antara OMS, masyarakat 

dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro” 

Safari OMS peduli adalah kegiatan kunjungan ke 

basis dalam rangka mendekatkan OMS dengan basis 

masyarakat terutama masyarakat miskin guna mengetahui 

berbagai permasalahan dan harapan dari masyarakat 

basis. Safari OMS Peduli adalah rangkaian dari program 

penguatan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). 

Safari OMS Peduli ini diselenggarakan di lima desa yang 

menyebar di lima kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, 

meliputi : 

1. Desa Sendangrejo Kecamatan Dander 
2. Desa Blimbingggede Kecamatan Ngraho 
3. Desa Brenggolo Kec. Kalitidu 
4. Desa Siwalan Kec. Sugihwaras dan 
5. Desa Samberan Kecamatan Kanor 

Dalam kegiatan Safari OMS Peduli ini diikuti oleh 

Bupati Bojonegoro dengan para Pihak yaitu Bakesbangpol 

dan Linmas, instansi yang terkait dengan kelompok 

basis, Asosiasi Pendamping & Operator PKH, Tim 

Pelaksana Program IDFoS, Kecamatan, serta pemerintah 

desa, dengan melibatkan 100 orang dari basis. 

Pelaksanaan safari OMS peduli dikemas dalam bentuk 

forum santai guna memberikan motivasi kepada kelompok 

basis. Kegiatan Safari OMS Peduli ini berlangsung pada 

tanggal 20-31 Desember 2011. 
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IDFoS Peduli OMS 

Training Motivasi dan Lokalatih Penyusunan Renstra Terpadu 

(Renstra Program dan Fundraising) 

”Diantara bentuk kepedulian IDFoS terhadap OMS di Bojonegoro” 

 

Sebagai upaya untuk 

membantu peningkatan 

semangat dan kemampuan 

OMS di Bojonegoro, IDFoS 

menyelenggarakan 

Training Motivasi dan 

Lokalatih Penyusunan 

Renstra Terpadu. 

 Kegiatan ini 

terselenggara atas 

kerjasama IDFoS, 

Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro(Kesbanglinmas dan Pol) serta Asosiasi Pendamping 

PKH Bojonegoro. 

Peningkatan kapasitas tersebut diarahkan pada 

pertama;kemampuan dalam menyusun Perencanaan program 

yang kontekstual, kedua;Meningkatkan Kemampuan OMS 

dalam Perencanaan  Terpadu (Rencana Program dan 

Fundraising), ketiga: Kemampuan Melaksanakan program 

yang telah direncanakan, 

keempat; Kemampuan dalam 

melakukan monitoring dan 

evaluasi kinerja 

organisasi, dan kelima; 

Kemampuan dalam 

menggalang, mengelola dan 

mempertanggungjawabkan 

sumberdaya dan sumberdana 

organisasi  

Sebagai keluaran dari 

lokalatih ini peserta telah mempunyai draft rancangan 

rencana program dan fundraising masing-masing lembaga 

yang diharapkan dapat disempurnakan dalam rapat/forum 

perencanaan yang diselenggarakan oleh masing-masing 

lembaga yang mengikuti lokalatih. 
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Training perencanaan program kesehatan bagi OMS 

”Tingkatkan Keberdayaan Organisasi Masyarakat Sipil untuk Berkontribusi 
Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Bojonegoro” 

 

Dalam rangka 

menunjang 

pemenuhan Hak 

Rakyat atas 

layanan 

kesehatan maka, 

Misi membuat 

rakyat sehat 

harus selalu 

didengungkan dan 

diwujudkan.   

Namun untuk 

meningkatkan 

derajat 

kesehatan dan 

mewujudkan misi 

membuat rakyat 

sehat tersebut 

tentu tidak bisa 

hanya dibebankan kepada pemerintah (Sektor Kesehatan) saja 

melainkan juga harus dengan mengikutsertakan sebesar-

besarnya peran aktif segenap elemen masyarakat dan 

berbabagai potensi swasta lainnya.  

Hal itu sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Sistem 

Kesehatan Nasional (SKN) bahwa “setiap orang dan masyarakat 

bersama dengan pemerintah berkewajiban dan bertanggung-jawab 

untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan 

perorangan, keluarga, masyarakat beserta lingkungannya. 

Penyelenggaraan pembangunan  kesehatan harus berdasarkan 

pada kepercayaan atas kemampuan dan kekuatan sendiri serta 

kepribadian bangsa dan semangat solidaritas sosial dan 

gotong royong”.  

Beragkat dari mandat Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 

tersebut maka perlu adanya strategi menggerakkan dan 

memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat.  Dalam kaitan 

ini peningkatan keberdayaan organsasi masyarakat sipil (OMS) 

sebagai bagian dari elemen masyarakat juga perlu mendapat 

perhatian terus menerus agar dapat berperan dalam 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 

Oleh sebab itu IDFoS bekerjasama dengan AMARYLIS pada 

tahun 2011 telah mengadakan Training Peningkatan Keberdayaan 

Organisasi Masyarakat Sipil untuk Berkontribusi Dalam 

Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Bojonegoro 
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Tujuan penyelenggaraan training ini adalah meningkatkan 

kemampuan dan kemauan organisasi masyarakat sipil untuk bisa 

berkontribusi dalam perencanaan, penglolaan dan evaluasi 

program di bidang kesehatan, meningkatkan kewaspadaan dan 

kesiapsiagaan organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam 

merespon permasalahan layanan kesehatan, meningkatkan 

pengetahuan OMS terhadap berbagai risiko dan bahaya yang 

dapat menimbulkan gangguan kesehatan, dan Mengembangkan 

Jaringan kemitraan dalam pengembangan layanan kesehatan 

masyarakat. 

Hasil 

yang didapat 

dari 

kegiatan 

Setelah 

terlaksanann

ya Training 

Peningkatan 

Keberdayaan 

Organisasi 

Masyarakat Sipil untuk Berkontribusi Dalam Pelayanan 

Kesehatan ini adalah : 

a. Adanya draft rencana program OMS dalam bidang 

Kesehatan 

b. Adanya kesepakatan antar OMS mengenai jarigan 

kemitraan dalam pengembangan layanan kesehatan 

masyarakt 

c. Meningkatnya pengetahuan OMS dalam merespon 

berbagai permasalahan kesehatan dan  

d. Meningkatnya pengetahuan OMS terhadap berbagai 

resiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan 

kesehatan serta cara antisipasi dan penanganannya. 
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D. TAHUN 2012 

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BERBASIS MASYARAKAT 

”Sebuah upaya untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan 
masyarakat desa” 

Dalam rangka mempercepat capaian kesejahteraan 

masyarakat desa, IDFoS bekerjasama dengan Mobil Cepu Ltd. 

dan Pemerintah Kabupaten Tuban Menyelenggarakan Program 

Pembangunan Infrastruktur Desa Berbasis Masyarakat. Program 

ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa melalui perbaikan akses masyarakat miskin terhadap 

pelayanan infrastruktur dasar perdesaan berbasis 

pemberdayaan masyarakat. 

Disamping itu, 

tujuan Pembangunan 

Infrastruktur Desa 

Berbasis Masyarakat 

adalah pertama; 

mewujudkan 

peningkatkan akses 

masyarakat  miskin, 

hampir miskin, dan 

kaum perempuan, 

termasuk kaum 

minoritas terhadap 

pelayanan 

 infrastruktur 

dasar di wilayah  

perdesaan, kedua; Meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam 

mengatasi permasalahan dan penyediaan infrastruktur 

perdesaan,  ketiga; Meningkatnya peran aktif seluruh 

masyarakat desa, dalam proses pengambilan keputusan dan 

pengelolaan pembangunan di desa, keempat; Meningkatnya 

kapasitas kelembagaan masyarakat desa yang kuat, mengakar, 

representatif, akuntabel dan terpercaya, dan kelima; 

Meningkatnya sinergi masyarakat desa, pemerintah desa, 

kecamatan, pemerintah kabupaten, swasta, lembaga swadaya 

masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli 

lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya pemberdayaan 

masyarakat desa 

Program ini secara umum banyak memberikan manfaat 

kepada seluruh masyarakat di desa sasaran program,dan secara 

spesifik memberikan manfaat terhadap: (i) masyarakat yang 

menggunakan infrastruktur jalan, gorong-gorong/jembatan 

termasuk TPT, (ii) masyarakat petani yang menggunakan/dari 

air yang menggunakan saluran irigiasi, (iii) kelompok rentan 

(ibu, miskin), tokoh masyarakat dan aparatur desa yang 
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terlibat dalam pelatihan-pelatihan, (iv) masyarakat rentan 

(miskin, perempuan) dalam setiap rembug-rembug warga   

Program pembangunan infrastruktur desa berbasis 

masyarakat ini diselenggarakan di enam desa yang berada di 

Kecamata Soko Kab. Tuban. Enam desa penerima program 

sebagaimana dimaksud adalah Desa Simo, Desa Mentoro, Desa 

Sokosari, Desa Bangunrejo, Desa Jegulo, dan Desa Nguruhan 

Ruang Lingkup Program Pembangunan Infrastruktur Desa 

Berbasis Masyarakat ini meliputi pertama; Penguatan 

Kapasitas kelembagaan desa, dilakukan melaui kegiatan 

pelatihan-pelatihan dan pendampingan (konsultasi, 

fasilitasi, koordinasi, dan assistensi), kedua; Peningkatan  

infrastruktur dasar desa, adalah pembangunan infrastruktur 

dasar desa, seperti jalan termasuk di dalamnya Tanggul 

Penahan Tanah (TPT), jembatan/gorong-gorong, saluran irigasi 

tertier dan sekunder.    

Hasil  dari pelaksanaan program ini dapat dikelompok 

menjadi dua yaitu pertama: penigkatan SDM aparatur desa dan 

tim pelaksanan program, kedua terbangunya sarana fisik 

infrastruktur desa. 

Hasil program berkaitan dengan peningkatan suberdaya 

manusia diantaranya adalah sebagian warga desa yang 

mengikuti pelatihan telah memiliki kemampuan membuat 

Proposal, mampu melakukan pembukuan keuangan secara tertib 

dan benar, mampu terlibat dan berkontribusi dalam 

Perencanaan pembangunan di Desa. 

Sedangkan dalam hal keberhasilan berkaitan dengan 

sarana fisik, di enam desa ini telah terbagun infrastruktur 

yang menjadi kebutuhan dan diusulkan oleh warga lokasi 

program diantaranya : 

a. Desa Simo : telah terbangunm Gorong gorong dan 

drainase 
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b. Desa Mentoro : telah terbangun Tembok Penahan Tanah  
dan Jalan lingkungan hotmix 

c. Desa Sokosari : telah terbangun Jalan lingkungan 

rabat beton 

d. Desa Bangunrejo : telah terbangun Jalan lingkungan 

lapen 

e. Desa Jegulo telah terbangunnya jalan lapen  

f. Desa Nguruhan telah terbangunnya jalan hotmix 

 

Training Advokasi Kesehatan Ibu dan Anak 

”Sebuah upaya mempercepat pemenuhan hak atas kesehatan” 

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi 

salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 

Pasal 28 H ayat (1)  dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan.  

Disamping itu Kesehatan juga menjadi sasaran utama 

dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s) yaitu 

dalam Tujuan 1 - Target 1C: Menurunkan pervalensi gizi 

kurang pada tahun 2015 menjadi ½ dari keadaan tahun 1990, 

Tujuan 4 - Target 4A : Menurunkan Angka Kematian Anak hingga 

2/3 dalam kurun waktu 1990-2015, Tujuan 5 - Target 5A : 

Mengurangi ¾  angka kematian ibu (AKI) dalam kurun waktu 

1990 dan 2015.  

Namun dalam kenyataan pembangunan kesehatan sampai saat 

ini masih ditemukan beberapa masalah berkaitan dengan 



 
 
 

 
Page 23 

  

layanan kesehatan diantaranya masalah kesehatan ibu dan 

anak.  Hal ini bisa dilihat dari masih tingginya angka 

kematian Ibu dan Bayi di Bojonegoro yaitu sebesar 98,17 per 

10.000 KH ditahun 2010 dan 95,2/10.000 KH. Sedangakan angka 

kematian bayi sebasar 9,35 per 1.000 kelahiran ditahun 2010 

dan 2011. 

Melihat realita tersebut IDFoS tergugah untuk 

berkontribusi dalam upaya mempercapat penurunan angka 

kematian IBU dan Bayi di Bojonegoro, sehingga sebagai 

langkah awal IDFoS bekerjasama dengan AMARYLIS Jakarta, pada 

bulan Mei 2012 yang lalu telah mengadakan Training Advokasi 

Kesehatan Ibu dan Anak.  

Dalam kegiatan training ini IDFoS menghadirkan Dinkes 

Bojonegoro sebagai nara sumber dialog dan dr. Andre dari 

AMARYLIS Jakarta sebagai fasilitator training. Kegiatan ini 

diikuti oleh 20 peserta perwakilan dari OMS di Bojonegoro. 

hasil dari kegiatan training adalah lahirnya kesepakatan 

bersama antar peserta training untuk bekerjasama dalam 

memberikan kontribusi terhadap pelayanan kesehatan ibu dan 

anak di Bojonegoro. disamping itu dari training ini juga 

menghasilkan rumusan rencana program dan kegiatan organisasi 

masyarakat sipil dibidang pelayanan kesehatan ibu dan anak. 

 

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PEREMPUAN 

”Tingkatkan ketrampilan perempuan melalui pelatihan tata boga”. 

Peningkatan kualitas hidup perempuan adalah bagian dari 

prioritas program IDFoS, salah satu dari sekian program yang 

diselenggarakan untuk pemberdayaan perempuan adalah 

pelatihan pembuatan dan desain kue kering. 

Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara IDFoS 

dengan Anggota DPR RI dari FKB Anna Muawana dan didukung 

oleh Bank Indonesia (BI) Surabaya ini diikuti oleh 80 

peserta aktif yang berasal dari berbagai Kecamatan di 

Bojonegoro.   

Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2012 

ini diawali dengan workshop yang dihadiri Hj. Ana Muawana 

dan perwakilan dari BPR Jatim sebagai nara sumber. Sedangkan 

untuk kegiatan pelatihan pembuatan kue kering mendatangkan 

nara sumber dari ”Tri Star Kursus Home Industri” Surabaya.  

Dalam pelatihan ini para peserta di beri pengetahuan 

dan ditingkatkan ketrampilanya dalam pembuatan kue kering. 

Selain pemberian teori, dalam pelatihan ini juga dilakukan 

praktek pembuatan kue dengan menggunakan berbagai 

perlengkapan yang sudah dipersiapkan oleh pihak nara sumber. 

Selain mendapatkan ilmu tentang pembuatan kuer, peserta juga 
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mendapatkan bibit mangga galage orenge yang dibagikan oleh 

IDFoS sebagai bagian dari kampanye cinta lingkungan yang 

dicanangkan oleh IDFoS 

E. PROGRAM REGULER (DISKUSI REBOAN) 

 Sebagai salah satu bentuk respon dan kontribusi 

IDFoS terhadap agenda pembangunan di Bojonegoro, Sejak 

tahun 2009 IDFoS telah menyediakan ruang diskusi untuk 

multistakeholder setiap hari Rabo, diskusi rutin 

tersebut biasa dikenal dengan istilah ”Reboan”. 

Dalam agenda ”Reboan” tersebut, IDFoS mengangkat 

tema utama mengenai tingkat pemenuhan 10 Hak dasar 

rakyat di Bojonegoro. Disamping tema tentang hak dasar, 

tema-tema aktual yang berkembang di Bojonegoro juga 

menjadi bahan diskusi dalam agenda ”Reboan” tersebut, 

seperti tema tentang konten lokal, tema tentang 

tanggungjawab sosial perusahaan dan tema-tema aktual 

lainnya. 

Selain sebagai bentuk respon terhadap pembangunan 

di Bojonegoro, agenda ”Reboan” juga sebagai media 

peningkatan pengetahuan bagi multistakeholder. Karena 

dalam pelaksanaan diskusi dihadiri oleh peserta yang 

berasal dari unsur dengan latar belakang yang berbeda, 

baik dari segi pendidikan, pengalaman dan kecendrungan. 

Hasil dari setiap diskusi ini kemudian dicatat dan 

dijadikan referensi agar dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengelolaan pemerintahan di Bojonegoro.  
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LAPORAN KEUANGAN 
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