PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT
(IMPLEMENTASI PROGRAM TAHAP III) – PT. Indo Muro Kencana

Pendahuluan
PT Indo Muro Kencana – Straits Resources merupakan salah satu perusahaan tambang mas yang
mempunyai komitmen terhadap pengembangan masyarakat disekitar wilayah pertambangan.
Perusahaan ini beroperasi di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah dan telah melakukan
berbagai kegiatan dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang bertujuan untuk pemberdayaan
masyarakat. Pemberian bantuan masyarakat diberikan melalui wadah yang tergabung dalam
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Di bawah Program Pengembangan Kapasitas
Masyarakat, KSM-KSM yang dibentuk diharapkan wadah kegiatan sosial ekonomi di antara warga
sekaligus sebagai media komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat.
Dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, Bina Swadaya
Konsultan bekerja sama dengan PT Indo Muro Kencana – Straits Resources melakukan beberapa
kegiatan berupa fasilitasi program pengembangan KSM, menyiapkan kader penggerak KSM, serta
monitoring dan evaluasi program. Keberadaan Bina Swadaya Konsultan di lokasi operasional PT
Indo Muro Kencana – Straits Resources mendapat sambutan positif dan dukungan penuh dari
berbagai pihak, misalnya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Murung Raya, Camat
Permata Intan, Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan para pengurus KSM. Program pemberdayaan
masyarakat ini berlangsung selama setahun, yakni dimulai bulan Desember 2007 sampai dengan
November 2008.
Tujuan Program
Tujuan umumnya adalah meningkatkan sosial ekonomi masyarakat sekitar perusahaan tambang PT
Indo Muro Kencana - Straits Resources. Sementara itu tujuan khususnya meningkatkan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat dalam :
1. Mengelola organisasi sosial ekonomi dalam wadah KSM
2. Menumbuhkan dan mengembangkan usaha anggota KSM
3. Menumbuhkan dan mengembangkan kader lokal yang mampu mendampingi KSM
Lokasi
Lokasi kegiatan mencakup 8 desa; 4 desa di Kecamatan Permata Intan dan 4 desa di Kecamatan
Tanah Siang Selatan. Desa-desa di Kecamatan Permata Intan antara lain Desa Batu Mirau, Juking
Sopan, Muara Babuat, dan Tumbang Lahung sedang desa-desa yang termasuk di Kecamatan Tanah
Siang Selatan adalah Desa Dirung Lingkin, Oreng, Muro, dan Hanangan.
Kelompok Sasaran
Sasaran program adalah 9 Kelompok Swadaya Masyarakat yang berada di delapan desa tersebut
yang meliputi KSM Maentang Sesama, KSM Permata, KSM Sinar Permata, KSM Pakat Entang,
KSM Mekar Bersama, KSM Puruk Kambang, KSM Ingkang Tetep, dan KSM Tana Malai, KSM
Hadaduhup.
Tahapan Kegiatan
Tahapan kegiatan meliputi:
1. Tahap persiapan
2. Tahap pelaksanaan berupa pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada KSM-KSM,,
pelatihan, koordinasi, monitoring dan evaluasi
Hasil yang dicapai

Hasil-hasil yang dicapai dari pelaksanaan program selama periode Deseember 2007 – November
2008 adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan kader lokal sebagai bagian dari pengembangan program dan menjadi tenaga
motivator pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini mampu mengangkat tenaga-tenaga
potensial dan berdedikasi sebagai motivator bagi masyarakat di desanya.
2. Tumbuhnya usaha-usaha anggota kelompok, misalnya usaha pengembangan ikan air tawar
dan keramba (Kelurahan Tumbang Lahung), pedagang sayur segar (Kelurahan Tumbang
Lahung dan Desa Muara Babuat), warung kelontong (Desa Muara Babuat dan Desa Batu
Mirau), pembibitan tanaman produksi dan tanaman hias (Desa Tumbang Lahung), membuka
Toko Obat dan Kecantikan ((Desa Tumbang Lahung), usaha peternakan (Desa Muara Babuat,
Desa Jukin Sopan, dan Kelurahan Tumbang Lahung), dan lain-lainnya;
3. Munculnya kesadaran dan bertambahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya
berorganisasi. Kegiatan pemberdayaan ini mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk
mengembangkan sumber daya dan potensi yang ada di sekitarnya.
4. 5 aspek yang menjadi perhatian Bina Swadaya dalam pengembangan KSM (organisasi,
administrasi, permodalan, usaha produktif, dan jejaring (akseptasi) sudah berjalan dengan
baik, bahkan hingga 10 November 2008 dana swadaya yang dikumpulkan oleh delapan KSM
mencapai Rp. 197.061.000,-. Hal ini menjadi sebuah prestasi penting bagi masyarakat desa
dimana sebelumnya tidak mengenal budaya menabung;
Peran Bina Swadaya Konsultan
Peran yang dilakukan oleh Bina Swadaya Konsultan dalam pekerjaan ini adalah:
1. Melakukan penumbuhan dan penguatan kelembagaan Kelompok Swadaya Masyarakat
2. Memotivasi masyarakat untuk membangun kehidupan yang lebih baik melalui pengembangan
sosial ekonomi dalam wadah kelompok
3. Mengangkat dan meningkatkan kapasitas kader lokal
4. Melakukan monitoring dan evaluasi program guna menilai efektivitas pelaksanaan program
pengembangan kapasitas masyarakat, apakah sudah sesuai dengan rencana, tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan.

