Siaran Pers: Kunjungan Pemerintah Australia untuk Penguatan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah
Bondowoso, Jawa Timur
Bondowoso (31/8) – Pejabat Kedutaan Besar Australia, Fleur Davies selaku Minister-counsellor melakukan
kunjungan ke Kabupaten Bondowoso. Kunjungan ini bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan dan
rencana kegiatan program KOMPAK dalam mendukung Pemerintah Bondowoso di masa sekarang dan akan
datang. Kunjungan Fleur Davies disambut langsung oleh Bupati Bondowoso, Drs Amin Said Husni dan
Kepala Bappeda Bondowoso, Ir. Matsakur, M.Si.
Pada kesempatan ini, Fleur Davies, Tim KOMPAK dan perwakilan pemerintah setempat berkunjung ke
kantor bupati untuk mendiskusikan perkembangan program KOMPAK di Bondowoso, yaitu tata kelola desa,
penguatan peran kecamatan untuk pelayanan dasar yang lebih baik, penguatan inovasi lokal untuk
kesehatan ibu dan anak dan penguatan unit pelayanan dasar. “Saya sangat senang bahwa KOMPAK dapat
melaksanakan kegiatannya untuk membantu pemerintah daerah dan unit-unit layanan dasar khususnya di
Bondowoso dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta mendukung pemerintah Bondowoso
dalam mengimplementasikan amanah Undang-Undang Desa,” jelas Fleur Davies.
Rangkaian kunjungan ini dilanjutkan ke kantor BAPPEDA Bondowoso untuk lebih lanjut menjelaskan
program-program yang diimplementasikan di Kabupaten Bondowoso. Adapun pemilihan program yang
dilaksanakan di Kabupaten Bondowoso ini merupakan hasil diskusi KOMPAK dan Pemerintah Bondowoso
pada bulan Maret 2016. Rencananya, KOMPAK akan mengimplementasikan programnya di Dua kecamatan
dan 10 desa di Kabupaten Bondowoso. Salah satu program yang tengah dilaksanakan di Bondowoso adalah
penyempurnaan program Generasi Emas yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso
yang bertujuan menyiapkan generasi Bondowoso yang lebih baik.
Kabupaten Bondowoso sendiri merupakan salah satu dari empat kabupaten di Jawa Timur yang terpilih
menjadi wilayah kerja KOMPAK untuk tahun 2016. Pemilihan wilayah ini berdasarkan hasil konsultasi antara
BAPPENAS, Pemerintah Australia, Pemerintah Daerah Jawa Timur dan KOMPAK.

Tentang KOMPAK
KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) adalah sebuah fasilitas yang didanai
oleh Pemerintah Australia yang bertujuan mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target
RPJMN 2015-2019 - menanggulangi kemiskinan dengan meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan dasar
serta meningkatkan peluang-peluang ekonomi di sektor non-pertanian bagi masyarakat miskin.
Bekerja di tingkat nasional dan sub-nasional, KOMPAK dikonsolidasikan dan dibangun berdasarkan investasi
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia (Department of Foreign Affairs and Trade) di bidang

pemberdayaan masyarakat, pelayanan, pemerintahan serta penguatan masyarakat melalui integrasi tiga
bidang yang menyatu menjadi sebuah fasilitas.
Tujuan KOMPAK adalah memastikan masyarakat miskin dan rentan di Indonesia mendapatkan manfaat dari
meningkatnya penyelenggaraan pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi yang lebih besar. Hal ini akan
dicapai melalui kegiatan-kegiatan proyek guna mewujudkan tiga Capaian Fasilitas:
CAPAIAN 1: Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan menangani kebutuhan pengguna layanan dasar
dengan lebih baik.
CAPAIAN 2: Masyarakat miskin dan rentan mendapatkan manfaat atas peningkatan tata kelola desa.
CAPAIAN 3: Masyarakat miskin dan rentan mendapatkan manfaat atas meningkatnya kesempatan kerja di
luar sektor pertanian dan pembangunan ekonomi.

