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PROSPPEK
OTSUS

PAPUA BARAT 
Program Strategis
Peningkatan Pembangunan
Kampung Otonomi Khusus

adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan 
dan pembangunan dikampung, kelurahan dan 
distrik dalam bidang ekonomi maupun pelayanan 
dasar, khususnya bagi orang asli Papua.

TUJUAN 
PROSPPEK-OTSUS

SASARAN PROSPPEK - OTSUS
Peningkatan kapasitas kader dan 
perangkat kampung dan kelurahan 
untuk terampil menyusun dokumen 
tata kelola pemerintahan dan 
pembangunan kampung/kelurahan. 

Penguatan distrik dalam melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap 
kampung dan penguatan sistem 
informasi dan administrasi 
kampung/kelurahan (SAIK+). 

Penguatan sinergi bidang 
pembangunan di kampung dengan 
unit pelayanan kabupaten di 
tingkat kampung (sekolah dan 
puskesmas). 

Melalui program ini Pemerintah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota 
di Papua Barat memberikan 
bantuan keuangan kepada 
distrik, kelurahan, dan 
kampung untuk meningkatkan 
pembangunan kampung 
dan kelurahan.
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BAGAIMANA KEGIATAN 
PROSPPEK OTSUS DILAPORKAN? 

PELAPORAN DI 
TINGKAT KAMPUNG

Dilaporkan oleh pemerintah kampung 
yang dibantu kader kampung dan 

pendamping lokal desa kepada DPMK 
dengan tembusan kepala distrik.

PELAPORAN DI 
TINGKAT DISTRIK

Dilaporkan kepada DPPPKAD 
oleh Kepala Distrik dibantu 

oleh pendamping desa P3MD. 

PELAPORAN DI TINGKAT 
KABUPATEN/KOTA

Dilaporkan oleh Sekber PROSPPEK 
Kabupaten/Kota kepada Sekber 

PROSPPEK Provinsi.

BAGAIMANA DISTRIK MEMANFAATKAN
PROSPPEK OTSUS PAPUA BARAT 

Pemanfaatan di Bidang 
Kesehatan 
Pembentukan atau revitalisasi posyandu. 
Penanggulangan Covid-19 di Kampung/ 
Kelurahan. Dukungan pelayanan UKM 
puskesmas, mencakup biaya transportasi tenaga 
kesehatanke kampung/ kelurahan/ puskesmas 
keliling. 

PENYALURAN DANA 
PROSPPEK - OTSUS
PELAPORAN DANA 
PROSPPEK - OTSUS

Pemerintah kampung 
mencatat dan melaporkan 
pertanggungjawaban 
penggunaan dana sesuai 
dengan Permendagri No. 
20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan 
Desa.

Kelurahan dan distrik 
mencatat dan melaporkan 
pertanggungjawaban 
penggunaan dana sesuai 
ketentuan pengelolaan 
keuangan Otsus Provinsi 
Papua Barat.

Laporan kemajuan 
pelaksanaan program 
dilaksanakan secara 
terpadu dengan sistem 
informasi manajemen 
program.

Laporan kemajuan dan 
laporan akhir disampaikan 
secara berkala melalui 
sistem informasi 
manajemen program.

Terpadu dan mendukung kampung dalam 
pelaksanaan Undang-Undang Desa. 

Meningkatkan kapasitas SDM kampung dan 
kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan. 

Memperkuat tata kelola pemerintahan 
kampung dan kelurahan Mengutamakan 
OAP sebagai penerima manfaat. 

Mengembangkan dan mendukung 
pengelolaan data yang kontekstual mencakup 
data kependudukan, sosial dan ekonomi, yang 
terpilah OAP dan bukan OAP. 

Berfokus pada bidang yang berkontribusi 
pada pengurangan kemiskinan dan 
peningkatan IPM termasu kegiatan 
ekonomi serta pelayanan dasar. 

KAMPUNG 

ALOKASI DANA UNTUK KAMPUNG, 
DISTRIK DAN KELURAHAN 

DISTRIKKELURAHAN
1742 92 218

Rp.225 juta 
per kampung 

Rp.150 juta 
per kelurahan 

Rp.100 juta 
per distrik 
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BAGAIMANA KAMPUNG
MEMANFAATKAN 
PROSPPEK OTSUS
PAPUA BARAT 
Pemanfaatan Dana 
PROSPPEK-OTSUS d Kampung

Dukungan bagi pelayanan UKM 
puskesmas, mencakup biaya 
transportasi tenaga kesehatan 
ke kampung, kelurahan, 
puskesmas keliling. 

Penanggulangan 
COVID-19

Pembinaan dan 
Pengawasan Kampung 

Memfasilitasi kampung dalam menyusun 
rencana pembangunan yang partisipatif, 
mengevaluasi RAPBK dan pendampingan 
pelaporan keuangan kampung. 

Peningkatan Kapasitas Distrik 
Dalam Binwas PROSPPEK 

Pelatihan terkait penyelenggaraan tugas dan 
fungsi distrik, termasuk distrik sebagai pusat 
kegiatan pembangunan wilayah (jika belum 
dibiayai sumber lain).

1

Memfasilitasi kampung dalam menyusun 
rencana pembangunan yang partisipatif, 
mengevaluasi RAPBK dan pendampingan 
pelaporan keuangan kampung. 

2

3 Pendampingan pelaporan 
keuangan kampung.

Musyawarah Kampung 
Untuk Perencanaan
Sosialisasi dan perencanaan PROSPPEK 
tahun anggaran 2020.
Musyawarah antar kampung untuk perencanaan 
tahun berjalan.

Penyelenggaraan forum koordinasi berkala lintas 
bidang untuk perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi layanan serta penyelesaian masalah, juga 
untuk memfasilitasi kerja sama antara kampung 
dengan unit layanan termasuk dalam hal dukungan 
program dan pemanfaatan dana. 

Koordinasi Lintas Bidang dan 
Fasilitasi Kerjasama Kampung 
Dengan Unit Layanan 
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Bantuan biaya layanan 
pengurusan dokumen 
adminduk untuk 
masyarakat 

Menyediakan perangkat 
elektronik yaitu laptop, 
handphone, dan printer 
untuk dapat 
menggunakan 
aplikasi SAIK+. 

Mendukung penyelenggaraan 
penyuluhan & pelatihan 

keterampilan wirausaha. 

Meningkatkan penjualan produk 
unggulan kampung, jika belum 

dibiayai dari sumber lain. 

Menyelenggarakan kegiatan 
khusus belajar membaca, 
menulis, dan berhitung di 

luar jam sekolah. 

Penyediaan informasi bagi 
masyarakat untuk mengurus 

adminduk. 

Membentuk atau merevitalisasi posyandu, jika belum 
dibiayai dari sumber lain. 
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PERAN 
KEPALA DISTRIK

DALAM 
PROSPPEK OTSUS

PAPUA BARAT

Membentuk tim distrik untuk 
menjalankan pembinaan dan 
pengawasan terhadap 
kampung. 

PERAN 
KEPALA KAMPUNG

DALAM 
PROSPPEK OTSUS

PAPUA BARAT

Menetapkan dua orang kader kampung dan membentuk 
tim pelaksanaan PROSPPEK-OTSUS di kampung yang 
beranggotakan perangkat kampung, BAMUSKAM, 
pimpinan adat, pimpinan organisasi perempuan, pimpinan 
keagamaan, pimpinan organsisasi kemasyarakatan 
di kampung. 

PERAN 
KEPALA KELURAHAN

DALAM 
PROSPPEK OTSUS

PAPUA BARAT

Mentapkan dua orang kader kelurahan. Dapat membentuk 
tim kelurahan yang beranggotakan perangkat kelurahan, 
pimpinan adat, pimpinan organisasi perempuan, pimpinan 
keagamaan, pimpinan organisasi kemasyarakatan di 
kelurahan (Posyandu, Karang Taruna, PKK, dll).

Meningkatkan kapasitas 
kader dan aparat kampung 
untuk dapat menggunakan 
aplikasi SAIK+. 

Memberikan insentif dan biaya transportasi 
petugas dari distrik dan/atau kabupaten/kota untuk 

penyuluhan dan pengurusan dokumen 
adminduk di kampung. 

Mendukung kegiatan 
pengumpulan data dan informasi, 
menyediakan biaya jaringan 
telekomunikasi untuk kampung, 
serta biaya operasional 
kader untuk dapat 
menggunakan 
aplikasi SAIK+. 
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TIGA PRINSIP SINERGI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DALAM PROSPPEK OTSUS

Membangun kesepahaman atas 
masalah yang perlu diatasi, dan 
bagaimana mengatasi permasalahan 
tersebut melalui perencanaan. 

Membangun komitmen unit 
layanan dan pemerintah 

kampung untuk melakukan 
tindakan dalam rangka 
mencapai harapan dan 

kebutuhan masyarakat.

Memberi ruang kepada 
masyarakat dan pemerintah 
kampung menjadi subjek dari 

perencanaan unit layanan dan 
sebagai penerima manfaat dari 
rencana kegiatan unit layanan. 

DUKUNGAN PROGRAM KOMPAK - LANDASAN
MELALUI SINERGI PERENCANAAN DAN SAIK+

Program KOMPAK-LANDASAN 
mendukung Pemerintah Provinsi 
Papua Barat dalam implementasi 

PROSPPEK-OTSUS melalui 
kegiatan Sinergi Perencanaan 

& SAIK+. 

Kedua program 
KOMPAK-LANDASAN yaitu Sinergi 
Perencanaan dan SAIK+ secara 
resmi telah diintegrasikan ke dalam 
PROSPPEK-OTSUS. 

SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DALAM PROSPPEK OTSUS

Sinergi perencanaan adalah 
sebuah model yang diperkenalkan 
Program KOMPAK-LANDASAN 
di delapan Kabupaten di Papua 
dan Papua Barat. 

Sinergi perencanaan adalah 
sebuah model yang diperkenalkan 
Program KOMPAK - LANDASAN 
di delapan Kabupaten di Papua 
dan Papua Barat. 
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PEMANFAATAN DANA
PROSPPEK OTSUS
DI KAMPUNG 

Penanggulangan COVID-19 dan 
adaptasi new normal. 

DAMPAK SINERGI
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DALAM
PROSPPEK OTSUS

Melalui sinergi perencanaan, unit pemerintah 
dapat menghasilkan program yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat karena dilakukan secara 
bersama-sama dengan masyarakat. 

Melalui sinergi perencanaan dan 
adanya pertemuan antara kampung 
dan unit layanan ini menjadi 
kesempatan untuk memaparkan 
data, menganalisa dan membahas 
solusi bersama-sama. 

Melalui sinergi perencanaan 
pembangunan, pemerintah 
kampung dan unit layanan dapat 
bersama-sama merencanakan 
upaya yang dibutuhkan untuk 
mengatasi permasalahan yang 
dihadapi masyarakat. 

Penyuluhanan informasi 
bagi masyarakat tentang 
pentingnya adminduk 
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Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10 Makassar 90223 
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YAYASAN BaKTI
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