PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI RAKYAT
LEMBAGA PENGEMBANGAN MASYARAKAT AMUNGME DAN
KAMARO (LPMAK)

PENDAHULUAN
Keberhasilan yang telah dilakukan oleh Bina Swadaya Konsultan dalam
melakukan pendampingan konsultasi terhadap LPMAK dalam melakukan kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program ekonomi rakyat bagi
masyarakat di Kabupaten Mimika menjadi latar belakang proyek perpanjangan kontrak
kerjasama program pendampingan LPMAK di Kabupaten Mimika. Secara faktual,
program yang sebelumnya telah berakhir sejak 21 September 2009, namun pihak LPMAK
masih memerlukan jasa BSK untuk mendampingi LPMAK, akhirnya LPMAK
memperpanjang kontrak dengan BSK hingga Januari 2010. terlebih lagi, sejak periode
Oktober hingga Desember merupakan periode –periode yang padat kegiatannya.
Perpanjangan kontrak yang dilakukan LPMAK terhadap BSK adalah untuk
melakukan kegiatan pendampingan biro ekonomi LPMAK dengan fokus utama yakni
membantun dan meberikan fasilitas terhadap biro ekonomi dalam melakukan penyusunan
laporan akhir 2009 dan laporan rencana kegiatan 2010.
Selama periode 4 bulan tersebut (Oktober 2009 hingga Januari 2010), yang
menjadi sasaran program adalah biro-biro ekonomi yang terdapat di LPMAK, sebagai
lembaga yang memerlukan bantuan dan pendampingan dalam membuat laporan-laporan
yang terkait dengan proyek sebelumnya. Dengan diperpanjangnya kontrak ini, diharapkan
BSK, sebagai sebuah lembaga konsultan dapat membantu biro ekonomi LPAMAK dalam
menyusun laporan-laporan.

TUJUAN PROGRAM
Tujuan umum program adalah untuk melakukan pendampingan dan memfasilitasi
biro ekonomi dalam menyusun laporan. Sedangkan tujuan khususnya adalah (1) BSK
dapat memfasilitasi biro ekonomi dalam menyusun laporan kegiatan program dan laporan
akhir 2009, (2) BSK dapat memfasilitasi biro ekonomi dalam menyusun rencana dan
anggaran program tahnu 2010, dan (3) memfasilitasi biro ekonomi dalam menindak lanjuti
hasil audit program.

TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM
a. Melakukan pendampingan WASE III yang meliputi (1) pengelolaan program, (2)
penguatan SDM, (3) manajemen organisasi dan support system, (4) pengembangan
jaringan, dan (5) kegiatan pendukung program.
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b. Pendampingan biro ekonomi meliputi pelaksanaan program, pengembangan
kapasitas, manajemen dan program dan kegiatan pendukung program.
c. Kajian potensi ekonomi

SASARAN PROGRAM
Yang menjadi sasaran utama program adalah biro-biro ekonomi LPMAK. Seperti
yang telah dijelaskan di atas bahwa diharapkan dengan perpanjangan kontrak ini BSK
dapat melakukan pendampingan terhadap biro ekonomi dalam menyusun laporan, baik
laporan akhir maupun laporan kegiatan.

HASIL YANG TELAH DICAPAI
Selama periode Oktober 2009 hingga Januari 2010, beberapa hasil yang telah
dicapai adalah sebagai berikut:
a. Sebanyak 7 biro ekonomi telah berhasil menyusun laporan tahun 2009, menyusun
rencana kegiatan 2010, melakukan kegiatan presentasi, baik laporan akhir 2009,
maupun laporan rencana kegiatan 2010
b. 7 biro eknomi telah berhasil melakukan pengembangan kapasitas masyarakat, baik
di biro Kamoro dan Amungme, dengan hasil sebanyak 7 koperasi baru ikut serta
dalam pelatihan.
c. Telah berhasil melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil audit program di 7 biro
ekonomi tersebut, yakni tindak lanjut penyelesaian prosedur penyaluran (51-75%),
penyelesaian prosedur penyaluran dana (51-75%), penyelesaian laporan
monitoring (26-50%), dan tindak lanjut penyelesaian administrasi KSM (25%).

PERAN BINA SWADAYA KONSULTAN
Peran yang dilakukan Bina Swadaya Konsultan dalam program ini, antara lain (1)
memfasilitasi biro ekonommi dalam menyusun laporan akhir, laporan rencana kegiatan,
dan melakukan presentasi laporan tersebut, (2) memfasilitasi biro ekonomi untuk
menindak lanjuti hasil audit program, dan (3) membantu terlaksananya manajemen dan
peningkatan SDM.
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