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IV. PELAKSANA KEGIATAN  

 

A. Realisasi Pemecahan Masalah 

Realisasi pemecahan masalah dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan 

melalui pendampingan (advokasi) dan pemberian masukan kepada masyarakat desa 

khususnya RT 7 RW I Desa Pedawang ketika mengadakan rapat untuk pelaksanaan 

pengaspalan jalan, mendampingi dalam pembuatan proposal kegiatan pengaspalan, 

pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan dan pendampingan dalam pembuatan laporan 

kegiatan.  

� Pendampingan (advokasi) dalam rapat guna perencanaan kegiatan pengaspalan jalan.  

Kegiatan pendampingan pada saat rapat RT dilakukan pada tanggal 24 Juni 2012 

dengan agenda utama musyawarah kegiatan pengaspalan jalan RT 7/1 Desa Pedawang. Pada 

saat pendampingan ini diberikan kegiatan ceramah, tanya jawab dan diskusi mengenai :  

• Mekanisme dan ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran.  

• Pengelolaan anggaran yang terdiri dari perencanaan, penyusunan , pengesahan, 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban, agar penggunaan anggaran dapat 

dilaksanakan dengan memenuhi kaidah asas-asas umum pemerintahan yang baik 

(good governance). 

Tema diskusi tersebut diberikan karena bahwa kegiatan pengaspalan jalan di RT 7 

RW I Desa Pedawang merupakan bagian dari program kerja desa Pedawang, dan Program 

Kerja PNPM Mandiri Desa Pedawang Tahun Anggaran 2012.  

Hal-hal yang diharapkan pada kegiatan ini adalah pertama, masyarakat mengetahui 

dan memahami bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah RT merupakan bagian dari 

pembangunan desa yang terintegrasi dengan program nasional bidang pemberdayaan 

masyarakat; kedua, masyarakat memahami tahapan dalam pengelolaan anggaran khususnya 

anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan publik, dan ketiga, masyarakat memahami proses penyusunan dokumen yang 

dibutuhkan dalam pengelolaan anggaran, diantaranya dokumen perencanaan, dokumen 

pelaksanaan, dan dokumen pertanggungjawaban, sehingga implementasi good governance 

dapat terwujud melalui kegiatan ini.  

Ceramah materi tahapan pengelolaan anggaran khususnya anggaran desa, yang 

disampaikan oleh Bapak Anggit Wicaksono, SH. MH. Pada sesi ini dijelaskan tentang 

pengelolaan anggaran desa, tahapan pengelolaan keuangan anggaran desa, asas-asas 

pengelolaan keuangan desa, isi dan struktur APBDes, Pelaksanaan APBDesa, alokasi 
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penggunaan dana pemberdayaan masyarakat, tahapan pelaksanaan, peranan bendahara desa 

dalam mengelola APBDes, pertanggungjawaban APBDes.  

Pada kegiatan rapat ini juga diputuskan untuk dibuat proposal perencanaan kegiatan 

pengaspalan jalan, komitmen sumbangan warga, dan pihak ketiga yang dituju untuk diminta 

bantuannya khususnya pihak ketiga yang memiliki asset di wilayah desa pedawang, 

diantaranya PT Djarum Kudus, PG Rendeng, Klinik Prima Medistra dan Penggilingan batu 

pecah ARS (Ajek Rukun Sentosa), serta pihak lainnya.  

 

� Pendampingan pada penyusunan proposal kegiatan pengaspalan jalan.  

Pada tahapan ini tim pengabdian memberikan bantuan dan pendampingan kepada 

panitia pengaspalan jalan RT 7 RW I dalam menyusun proposal kegiatan, yang berisi tentang 

latar belakang kegiatan, dasar pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan, lingkup kegiatan 

rancangan anggaran yang dibutuhkan, waktu kegiatan dan susunan panitia kegitan.  

Peranan anggota tim diantaranya memberikan masukan mengenai struktur dari 

dokumen perencanaan (proposal), berkoordinasi dengan Koordinator PNPM yang dalam hal 

ini diwakili oleh Bapak Zubaidi, berkoordinasi dengan coordinator PNPM khususnya dalam 

membuat rancangan anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan pengaspalan jalan, serta 

dokumen-dokumen pendukung lainnya yang perlu dilampirkan dalam proposal diantaranya, 

dokumen undangan rapat RT tanggal 24 Juni 2012, dokumen kehadiran rapat RT tanggal 24 

Juni 2012, dokumen komitmen dana swadaya masyarakat (data sumbangan) serta foto rapat 

musyawarah RT dan foto kondisi jalan sebelum diadakannya perbaikan. (proposal terlampir) 

 

� Pendampingan pada pelaksanaan kegiatan pengaspalan jalan  

Pada tahapan ini tim melakukan pendampingan yang bertujuan bahwa pelaksanaan 

kegaiatan jalan dapat dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan, yang dilakukan 

dengan melakukan pendampingan dalam menyusun surat menyurat khususnya surat yang 

ditujukan kepada pihak ketiga yang diminta bantuan, diantaranya PT Djarum Kudus, PG 

Rendeng, Klinik Prima Medistra, Penggilingan batu pecah ARS (Ajek Rukun Sentosa), 

Bapak Edy Dersalam (pengusaha rokok), dan Fraksi PDI-P Kabupaten Kudus (surat 

permohonan bantuan terlampir). Pada tahapan ini PT Djarum memberikan bantuan sebesar 

Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), PG Rendeng memberikan bantuan sebesar Rp. 500.000,- 

(lima ratus ribu rupiah), Bapak. H. Wito (ARS) memberikan bantuan 1 truk dump kris 

(ciping), serta bapak Edy Dersalam (Pengusaha Rokok) memberikan bantuan uang sebesar 

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan pihak ketiga yang tidak memberikan bantuan adalah 

Klinik Prima Medistra dan Fraksi PDI-P Kabupaten Kudus.  
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Pendampingan pada pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan berkoordinasi dengan 

Koordinator PNPM Mandiri Desa Pedawang (Bapak Zubaidi) dan panitia langsung 

mengawasi proses pengadaaan barang dan jasanya. (foto kegiatan pengaspalan jalan 

terlampir).  

 

� Pendampingan dalam pembuatan laporan kegiatan 

Kegiatan pendampingan dalam tahapan ini dilakukan oleh tim pengabdian dengan 

melakukan koordinasi dengan Koordinator PNPM dan panitia guna melengkapi dokumen 

yang dibutuhkan dalam laporan, diantaranya bukti pembelian barang, bukti pembayaran jasa, 

bukti bantuan pihak ketiga, bukti daftar swadaya warga, rincian pengeluaran anggaran, dan 

bukti dokumentasi kegiatan pengaspalan. Pada laporan ini disampaikan bahwa jalan yang 

diperbaiki volumenya adalah 1450 meter persegi dan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 

42.221.500,- (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah). Dan 

yang merupakan program PNPM Mandiri sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta 

rupiah) yang bersumber dari dana BLM sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) 

dan swadaya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). 

Sehingga secara keseluruhan program dapat disimpulkan bahwa perencanaan pada 

proposal terealisasi anggaran yang bersumber dari BLM/BKM sebesar Rp. 21.000.000,- (dua 

puluh satu juta rupiah), swadaya masyarakat sebesar Rp. 15.700.000,- (lima belas juta tujuh 

ratus ribu rupiah), sumbangan PT Djarum sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 

sumbangan PG Rendeng sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sumbangan Bp. H. 

Wito (ARS) berupa 1 rit dum kris (ciping) dan aspal bantuan sebanyak 7 drum. Dan total 

pengeluaran anggaran sebesar Rp. 42.221.500,- (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh 

satu ribu lima ratus rupiah) yang pada  dokumen perencanaan (proposal) direncanakan 

sebesar Rp.64.505.000,- (enam puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah).  

Hasil dari dokumen laporan ini dipergunakan untuk pertanggungjawangjawaban 

kegiatan oleh panitia dan laporan kegiatan ini juga disampaikan kepada pihak ketiga yang 

telah memberikan bantuan serta kepada koordinator PNPM Mandiri Desa Pedawang serta 

Pemerintah Desa Pedawang melalui Bapak Kepala Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban 

publik panitia atas pelaksanaan kegiatan pengaspalan jalan. (laporan kegiatan terlampir) 

 

B. Khalayak Sasaran  

Sasaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat atau warga di 

Desa Pedawang Kabupaten Kudus, khususnya Panitia Pengaspalan Jalan RT 7 RW I serta 

masyarakat RT 7 RW I Desa Pedawang, sedangkan khalayak sasaran antara yang strategi dalam 
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kegiatan ini adalah perangkat desa, koordinator kegiatan PNPM Mandiri  dan tokoh masyarakat 

di Desa Pedawang. 

 

C. Metode Kegiatan  

Metode yang terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut :  

1) Cara melakukan kegiatan  

Kegiatan ini dilakukan dengan mendampingi dan memberikan masukan kepada 

masyarakat desa khususnya RT 7 RW I Desa Pedawang ketika mengadakan rapat 

untuk pelaksanaan pengaspalan jalan, mendampingi dalam pembuatan proposal 

kegiatan pengaspalan, pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan dan pendampingan 

dalam pembuatan laporan kegiatan.  

2) Metode kegiatan  

Metode kegiatan yang akan digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

ini adalah pendampingan, dan diskusi  

3) Waktu Pelaksanaan  

Pelaksanan diskusi dilakukakan pada saat Rapat RT pada tanggal 24 Juni 2012, di 

rumah Bapak Giyono  RT 7 RW I Desa Pedawang,  jam 19.30 wib sampai selesai 

dengan agenda Musyawarah Kegiatan Pengaspalan Jalan RT 7/I. Pada sesi ini 

disampaikan oleh pemateri mengenai :  

• Tahapan pengelolaan anggaran disampaikan oleh Anggit Wicaksono, SH. MH 

 

Pelaksanaan pendampingan dilakukan dengan mendampingi dalam pembuatan 

proposal kegiatan pengaspalan jalan (terlampir), pendampingan permintaan bantuan 

kepada pihak ketiga, pendampingan pelaksanaan pengaspalan jalan dan pendampingan 

pembuatan laporan kegiatan pengaspalan jalan (terlampir).  

Pihak Ketiga yang diminta bantuan diantaranya :  

• PT Djarum Kudus 

• Pabrik Gula Rendeng 

• Pimpinan Penggilingan Batu Pecah Ajek Rukun Sentosa (ARS) 

• Masyarakat yang memliliki asset di wilayah RT 7/I Desa Pedawang.  

 

4) Lokasi Pelaksanaan  

Lokasi kegiatan adalah wilayah Desa Pedawang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, 

khususnya RT 7 RW I, sedang tempat menyesuaikan dengan kegiatan pendampingan.  


