
Gerakan Pembangunan Kawasan
TertinggalTertinggal

(GERBANGKASTER) 
2003 – 20042003 2004

Membuka keterisolasian wilayah dan sentra-sentra produksi 
ekonomi melalui pembangunan infrastruktur di kawasan 
tertinggal, antara lain:

– Jalan dan jembatan
S l i i i– Saluran irigasi

– Saluran drainase
– Pasar desaPasar desa
– Sanitasi
– Pelabuhan rakyaty
– Prasarana olahraga dsb



Gerakan Pembangunan Kawasan Tertinggal
(GERBANGKASTER) (GERBANGKASTER) 

2003 – 2004



Gerakan Pembangunan Masyarakat Sejahtera 
(GERBANGMASTRA)

2005-2008

Kebijakan Operasional
Desa Model Gerakan Pembangunan Masyarakat

SejahteraSejahtera
(DEMO GERBANGMASTRA)

Meningkatkan pelayanan pada masyarakat 
desa/kelurahan melalui percepatan 
pembangunan dari berbagai aspekpembangunan dari berbagai aspek 
pembangunan, antara lain:
•Kegiatan fisik

– Peningkatan pelayanan kesejahteraan 
masyarakat
P b d k i k t– Pemberdayaan ekonomi masyarakat



• Sasaran khusus
– Mengurangi dan menuju bebas rumah tidak layak huniMengurangi dan menuju bebas rumah tidak layak huni 

(bedah rumah aladin)
– Mengurangi dan menuju bebas lingkungan kumuh
– Mengurangi dan menuju bebas pengangguran

Mengurangi dan menuju bebas anak putus sekolah– Mengurangi dan menuju bebas anak putus sekolah
– Mengurangi dan menuju bebas penyakit masyarakat 

(prostitusi, judi, miras dan narkoba) (Perda No. 5 Tahun 
2009 tentang Pengendalian Pelarangan Minuman 
Beralkohol di Kota Kolaka)Beralkohol di Kota Kolaka)

– Bebas penduduk gizi buruk
– Sertifikasi asset desa/lurah
– Pembinaan anak nakal, penderita cacat dan eks napi
– Budaya lingkungan bersih melalui gerakan kebersihan 

lingkungan menuju penghargaan adipura kencana
– Menjadikan kolaka sebagai lautan dzikir, menumbuhkan 

istiqomah (jujur, ikhlas) dalam gerakan pembangunan 
bil d k t di i d d j K l k t tsambil pendekatan diri dan doa menuju Kolaka tentram 

sejahtera



Gerakan Pembangunan Masyarakat Sejahtera 
(GERBANGMASTRA)

Kebijakan Operasional 
Bedah Kecamatan
2009 – Sekarang

Mewujudkan kecamatan yang mandiri dengan mengoptimalkan 
pemanfaatan potensi sumber daya yang tersedia dan menjadikan 
kecamatan sebagai sentra pelayanan umum yang ditempuh melalui 
pembangunanpembangunan

•Sasaran non fisik
– Peningkatan keamanan dan ketertiban menuju stabilitas ekonomi,Peningkatan keamanan dan ketertiban menuju stabilitas ekonomi, 

sosial, budaya, dan politik melalui : Forum Komuniti Intelijen Daerah, 
Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini dan 
Forum Pemantauan Orang Asing)

– Penguatan kelembagaan kecamatan dan desa/kelurahanPenguatan kelembagaan kecamatan dan desa/kelurahan
– Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat
– Peningkatan kebudayaan dan lembaga adat



GERBANGKASTER dan 
GERBANGMASTRA dikenal juga 
dengan kebijakan dengan kebijakan 
MEMANUSIAKAN MANUSIA, dengan 
kegiatan antara lain :
1. Bedah Rumah ALADIN 

(ATAP,LANTAI,DINDING)
2. Bedah Lingkungan
3. Pelayanan Kesehatan & KB 

(Sistem Jemput Bola)(Sistem Jemput Bola)
4. Peningkatan Kualitas Sumber 

Daya Manusia

S l i  it  K bij k  t t i   i i  Selain itu Kebijakan strategis  ini, 
juga diarahkan untuk meningkatkan 
Usaha  Produksi dan Ekonomi 
Masyarakat serta Membangun y g
Karakter Bangsa dengan 
pengembangan nilai-nilai lokal yang 
merupakan jati diri Kabupaten 
Kolaka  sebagai Daerah Perjuangan  Kolaka, sebagai Daerah Perjuangan, 
Berbudaya dan Religius, disamping 
inovasi-inovasi pembangunan 
lainnya



PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
Memanusiakan Manusia

• Rumah tidak layak huni berjumlah 10.000 rumah
• Sampai dengan saat ini telah tertangani 7.411 rumah melalui 

kegiatan Bedah Rumah Aladin (Atap, Lantai dan Dinding)kegiatan Bedah Rumah Aladin (Atap, Lantai dan Dinding)
• Kebutuhan untuk penanganan lanjutan 2.589 rumah



Pelayanan Kesehatan dan KB



Bedah Lingkungan

B d h Li k• Bedah Lingkungan 
merupakan kegiatan yang 
dilasanakan guna 
meningkatkan kualitas g
hidup masyarakat, dengan 
merelokasi masyarakat dari 
pemukiman kumuh ke 
pemukiman yang lebihpemukiman yang lebih 
layak. Pelaksanaan 
kegiaannya dimulai dengan 
penyiapan lahan bagi 
pemukiman masyarakat, 
selanjutnya pembangunan 
sarana dan prasarana 
jalan listrik air bersih danjalan,listrik, air bersih dan 
pembuatan perumahan, 
dimana tiap‐tiap 
perumahan dibangun oleh  
Pihak swasta bersama SKPD 
Kab.Kolaka,.



Pelayanan PendidikanPelayanan Pendidikan




