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Magelang, 18 Februari 2008 
Kades yang Aktif Berantas Penyimpangan

Nama lengkapnya Rowi Sudarno. Ia adalah Kepala Desa Keji, Kecamatan Muntilan, 

Kabupaten Magelang. Meski penampilannya sederhana, pembawaannya yang 
tenang memancarkan semangat dalam dirinya.  

Sejak muda, bapak dua anak yang tinggal di Dusun Keji I ini menghabiskan 

waktunya dengan kegiatan di desa, semisal Karang Taruna dan organisasi lainnya. 
Pengalaman dalam berbagai organisasi tersebut membuat wawasannya 

berkembang luas. Khususnya, tentang pembangunan yang berorientasi 

kesejahteraan masyarakat.  

Cita-cita dia menjadi lurah didorong keinginan mensejahterakan warga di desanya, 
yang masih berada di ambang batas kemiskinan. “Loh jinawi kerto raharjo,”
katanya.  

Rowi mengenal P2KP sejak dilakukan sosialisasi di tingkat kabupaten pada 

Desember 2003. Waktu itu ia hanya bertanya-tanya dalam hati, apakah benar 
akan ada program P2KP di Magelang. Ia sempat pesimis masyarakat bisa 

melakukan siklus P2KP dalam kurun waktu yang sekian lama tersebut.  

Karena, menurut pengamatan Rowi, biasanya masyarakat hanya tertarik di awal-awal saja, lalu jadi bosan jika tidak 

menguntungkan. “Satu hal yang saya tangkap dari sosialisasi P2KP adalah dalam upaya penanggulangan kemiskinan 
dibutuhkan orang-orang yang jujur, peduli dan ikhlas,” ujar Rowi.  

Waktu itu, wilayahnya sempat diberi dana stimulan dari kabupaten sebesar Rp 900.000 untuk sosialisasi P2KP di 

masyarakat sampai dengan tingkat basis. Namun, dana tersebut belum segera digunakan, karena Rowi masih menunggu 
instruksi lebih lanjut dari bupati. “Ternyata, sekian lama ditunggu belum kunjung tiba proyeknya. Saya sempat merasa 

down. Jangan-jangan P2KP akan sama dengan proyek yang terdahulu,” tutur Rowi.   

Harapannya kembali muncul saat Desember 2004, ia mendapat undangan di kabupaten untuk menghadiri sosialisasi 

P2KP. Artinya, memang proyek P2KP yang akan dilakukan di Kabupaten Magelang benar-benar ada, khususnya 
Kecamatan Metoyudan dan Muntilan.  

Ia mulai aktif mengikuti kegiatan P2KP yang pada saat itu masih dalam siklus sosialisasi awal. Karena ia merasa mulanya 
tidak tahu sama sekali tentang P2KP dan menganggap P2KP seperti proyek penanggulangan kemiskinan sebelumnya, 

akhirnya setiap hari ia mendengarkan dan menyimak fasilitator yang melakukan sosialisasi setiap malam di dusun berbeda 
secara bergantian. Kemudian, Rowi mencoba untuk melakukan sosialisasi P2KP sendiri tanpa didampingi fasilitator, di 

hadapan perangkat desa.  

Rowi juga aktif menyampaikan misi dan visi yang ingin dibangun P2KP dalam setiap pertemuan yang ia hadiri, baik 
pertemuan formal dan informal. “Saya juga selalu mengingatkan perangkat desa yang kurang aktif supaya lebih aktif lagi 

dalam mendukung P2KP,” ujarnya. 

Dukungan yang dilakukan oleh Kepala Desa Keji ini tidak hanya berupa tenaga saja. Ia tidak segan memberi dukungan 

finansial untuk penyelenggaran pertemuan di tingkat dusun. Dulunya, masyarakat menganggap setiap kali kumpulan 
harus menyediakan konsumsi. Namun, seiring dengan seringnya pertemuan atau rembug-rembug yang dilakukan di P2KP, 

anggapan itu pudar dengan sendirinya.   

Kegiatan rutin lainnya adalah ikut memberikan masukan ke BKM bagi calon penerima manfaat, khususnya ekonomi 

bergulir dan monitoring kegiatan pasca perguliran. Kegiatan ini sekaligus untuk monitoring dana bergulir yang telah 
dimanfaatkan oleh masyarakat.  

Saat monitoring ia tidak pernah mengenakan pakaian dinas secara resmi, melainkan berpenampilan sederhana dan rapi 
dengan mengendarai motor dinasnya, berkeliling dari satu sudut desa ke sudut desa lain. Hal ini biasa ia lakukan sambil 

melihat-lihat perkembangan dan kondisi desanya. 



“Tidak ada program yang sebagus ini perencanaannya. Menurut saya, program ini berbeda sekali dalam penyiapan 
masyarakatnya. Selalu mengajak orang untuk menjadi relawan dan rela untuk membantu orang lain. Saya yakin jika 

kegiatan ini dilakukan terus-menerus dan semakin banyak orang yang terlibat, maka jumlah orang miskin akan 
berkurang,” ujarnya optimis. 

Dukungan dan komitmen Rowi tidak hanya tercermin saat awal pelaksanaan P2KP saja. Tetapi juga pada penyelesaian 
kasus-kasus yang menimpa BKM. Salah satu dukungan yang paling dirasakan oleh masyarakat Desa Keji adalah 

penyelesaian kasus penyimpangan dana oleh sekretaris BKM senilai Rp 14 juta. Saat ini prosesnya tengah ditangani 
melalui jalur hukum. “Saya dukung jika masalah ini sampai ke hukum, supaya masyarakat dapat pembelajaran seperti apa 

yang sering disosialisasikan dalam P2KP,” kata Rowi. 

Bahkan, Rowi bekerjasama dengan BKM dan perangkat desa membentuk tim khusus dalam rangka penyelesaian kasus-

kasus penyimpangan dana ekonomi bergulir. Tim tersebut di luar kelembagaan BKM dan disebut sebagai tim independen 
desa. (Yustina Tri Wahyuningsih, Tenaga Ahli Sosialisasi KMW XIII P2KP-2 Jateng/Tim KMP P2KP-2; Firstavina) 
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