
EDISI IV Tahun III 



 
 Begitu antusiasnya BKM Udep Sare Kampung Bukit Tempurung, BKM Muda Sedia Kampung Kota Lintang, 

BKM Bina Jaya Kampung Sriwijaya dan BKM Karya Bersama Kampung Kota Kuala Simpang dalam 

fasilitasi acara kegiatan Serah Terima Kegiatan BDI KOTAKU yang dilaksanakan di AULA 

Kantor Camat Kecamatan  Kota Kualasimpang. Peserta undangan yang 

hadir bukan hanya dari BKM dan KSM namun terlihat juga dari 

kalangan Aparatur Kecamatan dan unsur media cetak. 

Sehingga kehadiran peserta menjadikan suasana ruangan 

AULA Kantor terlihat semangat. 

 Kegiatan yang dilaksanakan oleh BKM ini membuktikan 

bahwa tanggungjawab yang telah dipercayakan melalui 

lembaga BKM berupa pelaksanaan kegiatan infrastruktur yang 

bersumber melalui KOTAKU dapat diserah terimakan kembali 

kepada Kepala Satker PIP Kabupaten Aceh Tamiang dalam bentuk 

pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan. Infrastruktur yang 

terbangun juga mendukung dan terkoneksi dengan kegiatan pembangunan 

yang dillaksanakan melalui Dana Desa/Kampung dengan mensandingkan 

Perencanaan Pembangunan Kampung melalui proses awal Perencanaan. Maka proses 

yang menjadi tolak ukur sinergis perencanaan dan kegiatan berada pada tahapan pelaksanaan yang terbangun. 

 Acara Serah terima kegiatan BDI KOTAKU terlebih dahulu di mulai dengan menampilkan  tayangan VIDEO 

semua kegiatan infrastruktur yang terbangun dari kondisi awal hingga kondisi terbangun, acara dibuka oleh 

Bapak Aulia Azhari, S.STP selaku Camat Kota Kuala Simpang, namun sebelumnya Koorkot KOTAKU Aceh 

Tamiang menggambarkan proses perjalanan kegiatan KOTAKU yang dimulai dari proses kebutuhan dalam 

persiapan perencanaan, proses pelaksanaan yang menitik beratkan kegiatan yang dibangun harus dengan mutu 

berkualitas standard PU harga mati, hingga proses sertifikasi bersama Satker PIP dengan tetap mengawal akan 

kegiatan yang terbangun. Diketahui bahwa kebutuhan kegiatan yang terbangun merupakan permasalahan yang 

terhubung atau terkoneksi dengan jaringan Skala Kota. Tentunya penanganan yang di harapkan dapat 

berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Sehingga kebutuhan kegiatan infrastruktur yang 

terbangun dapat bermanfaat dan dipertanggungjawabkan pembangunannya.   

Selanjutnya Arahan dari Kepala Satker PIP Aceh Tamiang Bapak Wan Zulham, ST menyampaikan bahwa 

kegiatan Serah terima kegiatan BDI KOTAKU 2018 ini merupakan pertanggungjawaban yang diberikan dan 

konsisten akan keberlanjutan dari pemeliharaan infrastruktur yang dibangun. Terlepas 

dari kegiatan yang sudah terbangun dengan infrastruktur 

yang berkualitas Standard teknis PU dalam pendampingan 

personil KOTAKU, Kepala Satker juga menambahkan bahwa 

dari Kampung yang mendapatkan BDI juga didukung 

koneksitas pembangunannya melalui dana Desa dan APBD yang 

kalau di total lebih kurang hampir 60% dari kegiatan KOTAKU 

terkoneksi dan bersumber melalui KOLABORASI. Hal inilah yang 

menjadi tolak ukur kegiatan infrastruktur yang terbangun dan 

tertangani di support secara menyeluruh dengan berbagai pihak. 

Pak Satker juga menekankan kepada lembaga BKM yang terpilih 

harus tetap intens berkomunikasi dalam Perencanaan Kampung dalam 

menuntaskan kawasan pemukiman kumuh menjadi kawasan lingkungan yang 

tertata dan menarik untuk di manfaatkan dengan mengedepankan kelompok yang dipercaya dalam 

perawatan dan pemeliharaan pembangunan kampung kita. 
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 Pada momen pembukaan acara Serah Terima oleh 

Camat Kota Kualasimpang beberapa point penting 

mengingatkan kepada lembaga BKM dan Aparatur 

Kampung tetap konsisten pada kegiatan yang dibangun 

di kampung dengan berpegang pada satu perencanaan, 

satu data dan satu peta dalam sinergis perencanaan 

saat ini. Di mana banyak program yang mendukung 

pembangunan kampung dalam penanganan kumuh 

seperti KOTAKU, Dana Desa, Sanimas dan CSR yang 

turut berkontribusi dalam menata kawasan lingkungan 

dan kota berbasis masyarakat. Sehingga pemukiman 

yang layak huni dan berkelanjutan  serta produktif 

menjadi landasan akhir dari itikat dan ikhtiar kita 

bersama dalam mencapainya. 

Foto Bersama Serah Terima BDI 2018  Paparan Satker Serah Terima BDI 2018 

Kegiatan Serah Terima BDI 2018 Serah Terima BDI 2018 KP B, Tempurung & K, Lintang 

Foto Bersama Serah Terima BDI 2018 Kp, Kota Kualasimpang 
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 Melihat perjalanan pelaksanaan infrastruktur berbasis masyarakat melalui bantuan dana investasi untuk 

masyarakat (BDI) tahun 2018 di Kabupaten Aceh Tamiang memberikan pengaruh besar pada perubahan 

paradiqma pelaku masyarakat dan penerima manfaat langsung akan peningkatan status infrastruktur yang 

terbangun di kampung-kampung wilayah Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Sehingga perubahan pembangunan 

sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung kiranya menjadi cerminan akan perubahan kawasan lingkungan 

yang tetap konsisten bahwa selalu mengedepankan pemelihara sekaligus penerima manfaat langsung sehingga 

mempunyai andil dalam keberlanjutan pembangunan yang terbangun. 

 

 Proses identifikasi dari permasalahan yang muncul tertuang dalam numerik baseline hasil simulasi capaian 

pengurangan luasan kumuh menjadi hal yang mendasar dalam memetakan luasan yang akan di tangani mau-

pun yang akan diselesaikan melalui APBN dan Kolaborasi. Momen inilah yang akan menjadi tujuan dan target 

program KOTAKU Aceh tamiang. Diketahui pula alur hasil dilanjutkan dengan kontribusi pengurangan kumuh 

tahun sebelumnya. Sehingga di dapat target pengurangan luasan kumuh melalui pendanaan kolaborasi. Se-

bagai bentuk sandingan akhir dari kontribusi hasil perhitungan luasan kumuh tahun 2018 dapat dilihat pada  

tabel dibawah ini:  
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0 % Bak Sampah KSM AKASIA 100 % Bak Sampah KSM AKASIA 

 Fungsi dalam fasilitasi kelengkapan data pendukung yang menjadi dasar komponen capaian pengurangan 

luasan kumuh dilakukan ditingkatan Tim Koordinator Kota (KOTAKU) Aceh Tamiang. Sehingga score dari perma-

salahan numerik yang muncul dapat berkurang dari kontribusi penanganan kegiatan infrastruktur. Pada taha-

pan pemenuhan data yang dilakukan akan mensinkronkan persentase penanganan dengan cakupan luasan yang 

terpenuhi akan pelayanan dan manfaat bagi penerima manfaat langsung dan tidak langsung hingga keber-

fungsian dari infrastruktur yang terbangun. Namun perlu juga di waspadai terkait dengan lifetime dari infra-

struktur yang terbangun. Antisipasi dari mutu kualitas bangunan hingga proses pelaksanaan dapat menjadi 

tolak ukur dalam menjadikan kualitas bangunan tersebut layak di sebut memenuhi standard teknis suatu 

bangunan.  

0 % PAVING BLOCK KSM SEPAKAT 100 % PAVING BLOCK KSM SEPAKAt 

0 % DRANASE KSM ELANG 100 % DRAINASE KSM ELANG 
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 Diketahui bahwa kegiatan bantuan dana investasi un-

tuk masyarakat (BDI) PLPBK 2018 ini dilaksanakan pada 

bulan September 2018 hingga selesai pada tahapan serah 

terima kegiatan pada bulan Desember 2018 dengan 

mengakumulasi seluruh kegiatan berstandard teknis. Taha-

pan yang dilakukan dengan pelibatan semua pihak yang 

mendukung dari masyarakat hingga Satker Kabupaten 

Aceh Tamiang.  

 

 

 Kegiatan Infrastruktur berbasis masyarakat tahun 

2018 ini diberikan pada lembaga BKM/LKM di 4 (empat) 

Kampung yang ada di Kecamatan Kota Kualasimpang. Me-

lalui sumber pendanaan dari BDI dan KOLABORASI men-

jadikan target kontribusi pengurangan luasan kumuh 

secara dominan mempengaruhi dari target awal di tahun 

ini. Sumber Dana Desa sebagai penunjang pencetus akhir 

yang mendongkrak luasan kumuh pada Kampung Kota Lin-

tang, Kampung Bukit Tempurung, Kampung Sriwijaya dan 

kampung Kota Kualasimpang dalam kontribusi penguranga 

luasan kumuh Kabupaten Aceh tamiang. 

 

 

 Alokasi KOTAKU dan Kolaborasi melalui Dana Desa 

merupakan sinergis perencanaan yang dilakukan secara 

keterpaduan sehingga melahirkan koneksitas skala ling-

kungan dan skala kawasan dan menjadi tujuan akhir dari 

pelaksanaan kegiatan infrastruktur yang terbangun. Pema-

haman yang matang serta intensitas koordinasi dengan 

pelibatan banyak pihak menghasilkan produk yang dirasa-

kan khalayak. Satu hal yang mendasar dalam kontek Alo-

kasi di peruntukkan pada kampung-kampung yang menjadi 

target penuntasan kumuh dengan  tetap melalui rujukan SK 

BUPATI yang mendukung. Selain komitmen Aparatur Kam-

pung yang mendukung menjadikan sebuah tantangan yang 

barhasi dan berdaya guna terkhusus pada target program 

yaitu masyarakat MBR. 

100 % DRAINASE KSM JALAK 

0 % DRAINASE KSM JALAK 

100 % DRAINASE KSM LANGSAT 

0 % DRAINASE KSM LANGSAT 
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 Menyikapi akan kunjungan supervisi Tim Satker Provinsi ke 

Kabupaten Aceh Tamiang dalam kesiapan kegiatan Infrastruktur 

yang terbangun sesuai SK Satker Kabupaten. Sehingga 

keterpaduan bangunan Infrastruktur dengan mengedepankan 

kolaborasi akan mempengaruhi bukan saja target pengcapaian 

pengurangan luasan kumuh 0 Ha, namun integrasi dan sinergis 

perencanaan tingkat kampung dan skala kawasan dapat tercapai. 

Hal inilah yang melatarbelakangi konsekuensi akan pertanggung ja-

waban dari Lembaga BKM yang terpecaya dan amanah. 

 Bersamaan dengan kedatangan Tim Satker PKP Provinsi Aceh dalam agenda moni- toring kegiatan ban-

tuan pemerintah untuk masyarakat (BPM) tahun 2018 ke Aceh Tamiang memastikan pembangunan infrastruktur 

berbasis masyarakat ini tetap memenuhi standard kualitas baik. Sehingga dari tingkatan pekerja hingga kepala 

tukang memastikan kegiatan yang terbangun dilapangan  sesuai dengan RAB dan DED yang di sepakati. Sehing-

ga proses verifikasi dari perencanaan, pelaksanaan hingga sertifikasi kegiatan yang dilakukan secara bertahap 

memiliki pegangan atau pondasi yang kuat baik dalam standard kualitas yang terbangun maupun dokumen 

perencanaan yang terkonsep dalam satu peta rencana daerah. 

 Monitoring yang di mulai dari Kampung Sriwijaya Kamis, 24 Januari 2019 dengan berbekal dokumen yang 

ada di BKM Bina Jaya, lalu dilanjutkan pada kegiatan Paving blok dan drainase yang berkualitas sesuai standard 

teknis PU tentunya berorientasi dalam pencapaian luasan kumuh. Selanjutnya langsung ke kampung Kota Kua-

lasimpang, dimana kegiatan juga pada pekerjaan Paving blok dan drainase perpipaan. Namun rombongan Tim 

Satker PKP provinsi Aceh ingin mencari sesuatu yang belum muncul dari BKM BPM 2018, setelah 

di telusuri ternyata Tim Satker ingin kelokasi yang ada mural nya atau 

dengan kata lain kegiatan BPM yang sudah berubah wajah kawa-

san lingkungannya melalui BPM 2018. 

 Seiring jalan menuju lokasi yang ada mural atau kawasan 

lingkungan yang sudah ada perubahan wajahnya langsung ke 

Kampung Bukit Tempurung sekaligus Tim Satker dapat berselfi 

dan berpoto ria. 

Menyikapi saat berkunjung pada kegiatan yang dominan 

akses jalan pada Kampung Bukit Tempurung tidak menutup 

kemungkinan terkoneksi pada kegiatan kolaborasi sehingga terpenuhinya 

permasalahan telah tertuntaskannya di lokasi yang menjadi target penanganan 

kumuh. 

 Keberadaan tim satker PKP provinsi Aceh ke kabupaten Aceh tamiang membawa perubahan paradiqma 

terutama pada pelaku masyarakat sebagai penerima manfaat langsung dan BKM selaku yang di percaya dalam 

melaksanakan dan membangun perubahan wajah infrastruktur lingkungan yang memang menjadi tolak ukur da-

lam salah satu pencapaian penataan kawasan lingkungan yang berkelanjutan terutama di Kampung Bukit Tem-

purung. Hal inilah yang sebenarnya di harapkan oleh program dalam pengembangan dan keberlanjutan dari 

pembangun dengan merubah kawasan menjadi sebuah hunian yang komprehensif dalam semua elemen pem-

bangunan yang rancang. 

 Selanjutnya Tim Satker yang di komandoi oleh ibu Cut Syarifah langsung silaturahmi dengan Kepala Satker 

PIP Aceh tamiang bapak Wan Zulham, ST. Dimana beliau memang lagi menunggu tamu Tim Satker Provinsi di 

kantor beliau. Pertemuan yang di fasilitasi oleh Korkot Aceh tamiang ibu Siti Khadijah membuka pembicaraan 

dengan kunjungan awal di lokasi Kampung Sriwijaya dan di akhiri ke lokasi  Bukit Tempurung yang terkenal 

dengan muralnya atau lokasi yang menjadi ikon nya Kampung Bukit Tempurung dalam menerima tamu dari ma-

na pun yang merupakan perubahan yang terkonsep melalui masyarakat untuk masyarakat. 
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Kampung Bukit Tempurung adalah salah satu Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan jumlah 

penduduk 1175 jiwa, 235 KK dengan luas 69,35Ha dan kepadatan hunian 33 unit/Ha, Kampung ini terdiri dari 

lima dusun yaitu Melati, Melur, Mawar, Kenanga dan Tanjung.  Bukit Tempurung merupakan Kampung 

dampingan Program KOTAKU Aceh yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang, menjadi salah satu Desa 

Peningkatan dengan luas flak 6,02 ha dengan kekumuhan awal 32 (kumuh ringan).    

 Sebagai  Kampung penerima dana BDI tahun 2018, alokasi dana untuk Kampung ini sebesar 1 Milyar 

dengan kegiatan penangan Drainase lingkungan dan jalan lingkungan , yang dilakukan untuk  dusun flak 1 

yaitu : Mawar, Melati, Melur, dan Kenanga sementara Dusun Tanjung tidak termasuk dalam deliniasi. 

Penentuan kegiatan dilakukan melalui tahapan survei awal kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2018, 

kemudian penetapan kegiatan serta pembentukan KSM yang difasilitasi oleh BKM dengan pendampingan Tim 

Fasilitator. 

Dari hasil rembug bersama maka terbentuklah 8 KSM untuk kegiatan BDI Tahun 2018 yaitu; KSM 

Bougenvil, KSM Evorbia, KSM Gang-Gang, KSM Kamboja, KSM Bougenvil, KSM Melur, KSM Cempaka dan KSM 

Akasia. Proses pembentukan KSM dilanjutkan dengan pelaksanaan MP2K  dengan memberi arahan teknis 

kegiatan lapangan. Pendampingan juga dilakukan dalam pembuatan Proposal kegiatan kepada KSM-KSM yang 

telah terbentuk. 

Pelaksanaan MP2K dan Pendampingan Pembuatan Proposal Infra 

Pembentukan KSM Kegiatan BDI 2018 Kampung Bukit Tempurung 
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 Salah satu KSM yang terbentuk adalah KSM Cempaka dengan Ketuanya Bapak M.Thamrin dan beranggotakan 

4 orang, kegiatan KSM Cempaka adalah pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Block) sepanjang 192 meter, 

Drainase Lingkungan 50 meter serta 1 unit Plat Beton dengan total dana Rp 98.616.000 (Sembilan puluh delapan 

juta enam ratus enam belas ribu rupiah). Lokasi KSM Cempaka berada di Gang Keluarga, Dusun Melati Kampung 

Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuasimpang  

Survei awal dan kondisi awal lokasi kegiatan KSM Cempaka 

Pembangunan infrastruktur di Gang ini tidak hanya 

memperhatikan unsur kualitas infrastrukturnya akan 

tetapi KSM CEMPAKA juga menyandingkan dengan unsur 

seni dengan tampilan taman-taman kecil dipojok rumah 

warga serta lukisan di tembok yang berada di Gang 

tersebut dan hasilnya cukup menarik dan terlihat indah. 

KSM Cempaka selain memperhatikan kualitas 

bangunannya juga memperhatikan unsur beautyfikasi 

(keindahan) hal ini juga merupakan bagian dari 

penangangan kumuh yang dilakukan dilingkungan 

permukiman. 

Kondisi akhir pembangunan KSM CEMPAKA Kampung 
Bukit Tempurung 
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Bapak M. Thamrin selaku Ketua KSM CEMPAKA, mengatakan bahwa mereka menginginkan adanya 

perubahan wajah Gang ditempat mereka tinggal, agar terlihat tidak kotor, “inisiatif ini awalnya dari Pak 

Yusuf” (Koordinator BKM Udep Sare Kampung Bukit Tempurung), mereka sepakat untuk menambahkan lukisan 

di tembok rumah yang berada di gang tersebut, adapun dana untuk membuat taman, mengecet dan melukis 

mereka lakukan secara swadaya, dengan adanya beberapa warga dan KSM sendiri berkontribusi dalam 

mengumpulkan dana.  Hal ini sejalan dengan konsep KOTAKU bahwa penanganan permukiman selain 

mengutamakan kualitas juga harus melihat penataannya, sehingga suata lingkungan akan terlihat 

perubahannya dalam penataan permukiman yang bersih dan asri.  Kenyamanan tersebut juga dinikmati anak-

anak TPQ (Taman Pendidikan Al Qur’an) yang berada di gang tersebut, mereka sangat menikmati perubahan 

yang  terjadi di lokasi tempat mereka belajar, terlihat ceria berjalan jalan di Gang yang bersih sambil 

mengayuh sepedanya di jalan yang tidak lagi tergenang air dan berlobang. 

Pak Yusuf mengatakan bahwa selama ini mereka membangun infrastruktur hanya melihat segi 

kualitasnya saja, sehingga sarana tersebut terlihat biasa saja tanpa ada nilai asri dan seninya, oleh karenanya 

beliau beserta KPP (Kelompok Penerima dan Pemanfaat) yang sudah terbentuk di Gang Keluarga berinisiatif 

melakukan perubahan tampilan di Kampung mereka dengan menambah unsur beautyfikasi , semoga dengan 

kegiatan yang kami lakukan ini juga menginspirasi KSM lainnya untuk merubah tampilan tempat tinggal 

mereka, juga tidak lupa keaktifan KPP nya dalam pemiliharaan dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur 

di tempat mereka masing-masing. Kami masyarakat Bukit Tempurung khususnya BKM Udep Sare akan selalu 

mendukung Program KOTAKU dalam mengentasan kekumuhan di Kampung kami, demikian perkataan Pak 

Yusuf diakhir pernyataannya.   

Setelah adanya kegiatan skala lingkungan di Dusun Melati Gang Keluarga melalui intervensi dana BDI 

2018, maka penilaian perhitungan hasil R0 dapat dikatakan Dusun tersebut khususnya Gang Keluarga sudah 

keluar dari nilai kekumuhan berada di numerik 18 artinya tidak kumuh lagi . 

 

Anak-anak Pendidikan Al-Qur’an menikmati suasana baru hasil pembangunan jalan Lingkungan di 
Gang Keluarga– Kampung Bukit Tempurung, Kec. Kota Kualasimpang  
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Berdasarkan data baseline yang sudah di survey sejak  tahun 2015 dan sudah pernah dilakukan review pada 

tahun 2017 maka dilakukan penyusunan Profil Permukiman dan Profil Kumuh Kampung yang melibatkan TIPP 

dan tokoh masyarakat .  

Sebelum melakukan pen-

dataan tingkat basis terlebih 

dahulu melakukan sosialisasi 

mengenai progam KOTAKU 

Dan mensosialisasikan 

Dokumen Perencanaan atau 

RPLP kepada masyarakat. 

Mencakup tujuan dan target 

pelaksanaan kegiatan yang 

mengacu kepada 7 + 1 

Indikator Kumuh : 

Tim inti perencanaan 

partisipatif atau TIPP merupakan bagian dari masyarakat atau relawan aktif dari unsur pemerintahan kampung 

yang membantu terwujudnya WAJAH BARU kawasan permukiman kumuh yang kembali sesuai untuk layak dihu-

ni dengan cerminan keamanan, keindahan serta keselamatan.  

Kecamatan Kota Kualasimpang memiliki sumber daya manusia yang berpotensi sebagai penggerak perubahan 

kearah yang lebih baik, di dukung dengan keberadaan sumber daya alam yang turut memberi sumbangsih besar 

dalam mendukung perubahan kumuh masyarakat melalui pola pikir yang kreatif dan inovatif. 

 Pelatihan Coaching Clinic, disamping menyempurnakan dokumen RPLP dengan data kelurahan, data penduduk, 

yang dilengkapi dengan indikasi kegiatan dan peta.  

 Indikator Kumuh menurut PER-
MEN PU ada 7 indikator :  

 
1. Kondisi Bangunan  

  
2. Jalan Lingkungan;  

 
3. Drainase Lingkungan;  

 
4. Air Limbah;  

 
5. Air Bersih / Air Minum;  

 
6. Pengelolaan Persampahan;  

 
7. Pengamanan Bahaya Keba-
karan 
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Kondisi pelaksanaan pengelolaan sumber penghidupan, berorientasi pada penguatan 

“kapasitas kewirausahaan” diwilayah Kumuh (masyarakat miskin) agar mampu 

mengoptimalkan kreativitas dan inovasi serta semangat kewirausahaan 

nya. Untuk itu dilakukan serangkaian kegiatan penyadaran mau-

pun penguatan kapasitas anggota KSM, sehingga terbangun sum-

ber daya manusia yang tangguh di KSM dampingan tersebut 

(Human Capital). Maka sesuai amanah masyarakat  desa dalam 

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) BKM 

Karya Bersama 

Luas kumuh Kampung Kota Kualasimpang berdasarkan flag 3.48 

Ha target rencana pengurangan ku- muh di tahun di 2018 yang di tan-

gani dengan dana BDI seluas 1.99 Ha berada di satu dusun yaitu dusun 

Amaliah. 

Pada tahapan perencanaan awal, usulan Bak Sampah dimasukkan 

ke dalam dokumen review Rencana Penataan Lingkungan Per-

mukiman tahun 2018 dan disepakati untuk masuk sebagai daftar 

kegiatan prioritas untuk didanai dari dana APBN Tahun 2018. 

Adapun dengan keterkaitannya dengan hal diatas, salah satu program yang 

dijalankan berupa pen- ingkatan sarana dan prasarana fisik infrastruktur, yaitu berupa Bak 

Sampah. Kampung Kota Kualasim- pang Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang. Peker-

jaan ini dibangun dikarenakan sangat dibutuhkan untuk Sarana dan Prasarana Persampahan, sebagai sa-

rana dan prasarana pembuangan sampah dengan volum 2.1x0.8x1.5M sebanyak 1 

unit di karenakan lokasi yang tersedia untuk pembangunan bak sampah 

hanya satu yang diberi izin dengan dana yang di butuhkan sebe-

sar Rp. 4.750.000,- (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupi-

ah) dari kegiatan keseluruhan tersebut, bersumber dari dana 

BDI KOTAKU Tahun 2018 dengan swadaya lahan sebesar 6 M2 

dan Uang sebesar Rp. 1.057.000,- (Satu juta  lima puluh tujuh 

ribu rupiah) yang bersumber dari Swadaya Masyarakat yang 

peduli terhadap Kampung mereka guna terwujudnya pem-

bangunan yang layak dan bermutu, dari hasil rembug masyara-

kat ditunjuk KSM Anggrek selaku panitia pelaksana sekaligus penerima 

manfaaf kegiatan tersebut . 

BKM KARYA BERSAMA selaku Penanggung Jawab Pelaksana juga memastikan ketersediaan lahan yang berada di 

daerah tersebut lewat proses hibah tanah atau izin lahan serta dampak lingkungan yang disebabkan dari pem-

bangunan Bak Sampah baik dari segi dampak sosial maupun dampak perekonomian dan mengidentifikasi 

kesanggupan swadaya masyarakat dalam bentuk tenaga, bahan, alat dan konsumsi. Pengadaan material, 

semuanya dibeli di daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan pengangkutan bahan sampai di lokasi menggunakan 

mobil angkutan. 

Yang menjadi perhatian serius saat ini adalah pemeliharaan sarana yang telah terbangun, agar manfaatnya 

dapat dipertahankan setidaknya Lima sampai Sepuluh  tahun dengan pembentukan kelompok pemelihara dan 

pemanfaat yang anggotanya terdiri dari perangkat kelurahan dan relawan.  
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 Kampung Bukit Tempurung yang merupakan salah satu Kampung yang terletak di 

Kemukiman Simpang Empat Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang. 

Nama Bukit Tempurung diambil karena Kampung Bukit Tempurung tanahnya 

berbukit seperti tempurung, bermula pada tahun 2002 berdasar 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan 

Kabupaten Aceh Tamiang . Maka Kampung Bukit Tempurung 

termasuk  wilayah Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri dari 5 Dusun.   

Batas administrasi Kampung Bukit Tempurung adalah. Sebelah Utara, 

Berbatasan dengan Kampung Kotalintang Sebelah Timur, Berbatasan 

dengan Kampung Benua Raja, Sebelah Barat, Berbatasan dengan 

Kampung Paya Bedi, Sebelah Selatan, Kampung Bukit Rata. 

 Bukit Tempurung sebagian besar merupakan permukiman 

perkotaan yang berada di ketinggian 12 m diatas permukaan laut (mdpl) dan di 

beberapa dusun merupakan topografi yang bergelombang. Penggunaan la- han di 

Kampung Bukit Tempurung di dominasi oleh penggunaan untuk kegiatan 

permukiman seluas 36,82 Ha yang tersebar di seluruh dusun. Luas 

penggunaan lahan terluas selanjutnya adalah area ladang masyarakat 

seluas 19,61 Ha dan lahan kosong/lahan terbuka seluas 9,21 Ha. 

 Jumlah penduduk di Kampung Bukit Tempurung pada tahun 2012 berjumlah 4.364 jiwa dan bertambah 

menjadi 4.786 jiwa pada tahun 2016. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Dusun Tanjung sebanyak 1.534 

jiwa sedangkan penduduk paling sedikit terdapat di Dusun Melur sebanyak 579 jiwa  Perekonomian Kampung 

Bukit Tempurung secara umum di dominasi pada sektor Tenaga Kerja yang tingkat pendidikannya rendah se-

hingga tenaga jasanya diukur menurut pendidikan sehingga rata – rata penghasilan karyawannya masih rendah. 

Peluang yang bisa dikembangkan sebagai tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga berupa 

sektor perdagangan dengan memberdayakan kaum perempuan  melalui kelompok kelompok perempuan seperti 

PKK, Simpan Pinjam Perempuan (SPP ) Perwiritan dan lainya. .   

Koordinasi dengan Datok Keg BDI 2018 Ter-

hadap pengurangan kumuh 

 Kondisi pelaksanaan pengelolaan sumber penghidupan, berorientasi 

pada penguatan “kapasitas kewirausahaan” diwilayah Kumuh 

(masyarakat miskin) agar mampu mengoptimalkan kreativitas dan ino-

vasi serta semangat kewirausahaannya. Untuk itu dilakukan serangkaian 

kegiatan penyadaran maupun penguatan kapasitas anggota KSM, sehingga 

terbangun sumber daya manusia yang tangguh di KSM dampingan tersebut 

(Human Capital). Maka sesuai amanah masyarakat  desa dalam Rencana 

Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) BKM Udep Sare 

  Bukit Tempurung yang merupakan salah satu Desa yang mendapat-

kan dana Bantuan Dana Investasi yang bersumber dari KOTAKU dibawah Ke-

mentrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui  Program Kota 

Tanpa Kumuh (KOTAKU). Melalui dana tersebut banyak sudah kegiatan 

yang terealisasi berupa kegiatan fisik yang dapat menunjang sarana dan 

prasarana di Kampung tersebut.  

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa dari kegiatan tersebut, desa Bukit Tempurung sudah bisa berubah san-

gat signifikan dari pada sebelumnya. 

Koordinasi dengan POKJA PKP Terkait  

pengurangan Kumuh BDI 2018 

Lanjut Halaman  14 
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 Luas kumuh Kampung Bukit Tempurung berdasarkan flag 1 

6,02 Ha target rencana pengurangan kumuh di tahun di 2018 

yang di tangani dengan dana BDI seluas 4,83 Ha tersebar di dua dusun yaitu dusun mawar dan dusun melati. 

 Pada tahapan perencanaan awal, usulan pembangunan Jalan Paving Block dimasukkan ke dalam dokumen 

review Rencana Penataan Lingkungan Permukiman tahun 2018 dan disepakati untuk masuk sebagai daftar 

kegiatan prioritas untuk didanai dari dana KOTAKU Tahun 2018. 

 Adapun dengan keterkaitannya dengan hal diatas, salah satu program yang dijalankan berupa peningkatan 

sarana dan prasarana fisik infrastruktur, yaitu berupa Pembangunan Jalan Paving Block Kampung Bukit Tem-

purung Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang. Pekerjalan ini dibangun dikarenakan sangat 

dibutuhkan untuk akses jalan dan juga Transportasi, sebagai sarana akses jalan menuju rumah  warga, Jalan 

Paving Block dengan volum 143,6 M2 di karenakan lebar jalan di lokasi ini bervariasi, dengan dana yang di bu-

tuhkan sebesar Rp.145.128.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dari 

kegiatan keseluruhan tersebut, bersumber dari KOTAKU Tahun 2018 dengan swadaya lahan sebesar 143,6 M2 

dan Uang sebesar Rp. 2.057.000,- (Dua Juta  Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Swadaya 

Masyarakat yang peduli terhadap Kampung mereka, guna terwujudnya pembangunan yang layak dan bermutu, 

dari hasil rembug masyarakat ditunjuk KSM Anggrek selaku panitia pelaksana sekaligus penerima manfaaf 

kegiatan tersebut . 

 BKM UDEP SARE selaku Penanggung Jawab Pelaksana juga memastikan ketersediaan lahan yang berada di 

daerah tersebut lewat proses hibah tanah atau izin lahan serta dampak lingkungan yang disebabkan dari pem-

bangunan jalan baik dari segi dampak sosial maupun dampak perekonomian dan mengidentifikasi kesanggupan 

swadaya masyarakat dalam bentuk tenaga, bahan, alat dan konsumsi. Pengadaan material, semuanya dibeli di 

daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan pengangkutan bahan sampai di lokasi menggunakan mobil angkutan. 

 Yang menjadi perhatian serius saat ini adalah pemeliharaan sarana yang telah terbangun, agar manfaatnya 

dapat dipertahankan setidaknya lima sampai sepuluh  tahun dengan pembentukan kelompok pemelihara dan 

pemanfaat yang anggotanya terdiri dari Perangkat Kam-

pung dan relawan.  

Koondisi Jalan Paving Block 0% 

Koondisi Jalan Paving Block 100% Koondisi Jalan Paving Block 50% 
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