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  RIWAYAT HIDUP 
    

Nama                                         : Firman Arifin Tempat/ Tanggal Lahir            : Surabaya, 30 Desember 1974 
Jenis Kelamin                            : Pria Kebangsaan                             : Indonesia 
No. Handphone                       : 08121623538 / 081216390596 
Alamat                                       : Jl. Asemrowo III / 12 A Surabaya 60182  Keahlian : 

 
    Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Lembaga 
    Pengembangan Komunitas Masyarakat 
    Peneliti Studi Ilmiah bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Politik  Kualifikasi : 

 
    Sarjana Sosial Jurusan Antropologi / 2001 / Universitas Airlangga / Surabaya   

Pelatihan Relevan :  
    Tahun 2005 - Pelatihan Pra-Tugas Community Facilitator Team pada program WSLIC - 2 (Water and Sanitation for Low Income Communities) 
  Tahun 2006 - Pelatihan Pra-Tugas Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 

(P2KP-3) - Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) SWK IX (Jambi, Riau dan Kepulauan Riau) 
    Tahun 2008 – Pelatihan Dasar 2 dan 3 Fasilitator dan Asisten Kota Non Pemandu pada 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan - Konsultan Manajemen Wilayah DKI Jakarta 
  Tahun 2009 – Pelatihan Madya 1 Fasilitator dan Asisten Kota Non Pemandu pada 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan - Konsultan Manajemen Wilayah DKI Jakarta  
Kemampuan Bahasa :                    Berbicara                          Membaca                          Menulis  

1.   Bahasa Inggris Cukup Bagus Bagus 2.   Indonesia Sangat Bagus Sangat Bagus Sangat Bagus 
  

Pengalaman Profesional :  
  Tahun 1999   

Posisi :  Surveyor tentang Studi Kebutuhan Telekomunikasi Dalam Bidang Bisnis di 
Surabaya di Tahun 1999; Perusahaan : P.T Enciety Binakarya Cemerlang Surabaya Tugas dan Tanggungjawab : 1. Melakukan observasi dan wawancara kepada responden atau informan terkait 
dengan studi penelitian tersebut, 2. Melakukan pengolahan data dan analisa secara kuantitatif dan kualitatif   

  Tahun 1999   
Posisi : Surveyor tentang Penelitian Tentang Pemilihan Umum Tahun 1999 Terhadap               Masyarakat Jawa di Wilayah Ngawi, Jawa Timur; Perusahaan/ Lembaga : LP3ES   



Firman Arifin   2016 

2 | P a g e 

 

 

  
Tugas dan Tanggungjawab : 1. Melakukan observasi dan wawancara kepada responden atau informan terkait dengan studi penelitian tersebut, 2. Melakukan pengolahan data dan analisa secara kuantitatif dan kualitatif    Tahun 2000   
Posisi : Surveyor tentang Penelitian Program Registrasi dan Akreditasi Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM) di Wilayah Kota Surabaya; Perusahaan:   P.T Indofood Sukses Makmur Tugas dan Tanggungjawab : 
1. Melakukan observasi dan wawancara kepada responden atau informan terkait dengan studi penelitian tersebut, 2. Melakukan pengolahan data dan analisa secara kuantitatif dan kualitatif    Tahun 2002 – 2003   
Posisi : Staf Operasional/ Fasilitator pada Program Pencegahan HIV/AIDS melalui 
Pengorganisasian Komunitas Lokalisasi Pelacuran Moroseneng di  Kota  Surabaya; Lembaga : Yayasan Genta Surabaya Tugas dan Tanggungjawab : 
1. Melakukan penjangkauan dan pendampingan komunitas, 2. Mengembangkan pendekatan komunitas yang kreatif dan partisipatif, 3. Melakukan pengorganisasian komunitas menuju kemandirian, 4. Menyusun perencanaan kerja dan laporan hasil kerja secara berkala, 
5. Menyerahkan hasil laporan kerja pada koordinator operasional, dan 6. Menyusun laporan kerja mingguan dan menyerahkan pada manager program.    Tahun 2004 – 2005   
Posisi : Fasilitator pada Program Perbaikan Kampung Terpadu di Kota Surabaya; Perusahaan : P.T Cipta Surya Wahana Surabaya Tugas dan Tanggungjawab : 
1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan diseminasi yang berkelanjutan, reguler dan 
intensif   pada   program   perbaikan   Kampung   terpadu   untuk   meningkatkan kepedulian masyarakat dan pemahaman konsep, 2.  Melaksanakan  pelatihan  reguler/penyegaran  dan     coaching  secara  terus 
menerus bagi masyarakat, 3. Memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan proses perencanaan partisipatif, 
4. Memfasilitasi lembaga masyarakat dalam penyusunan dokumen penarikan dana 
bantuan masyarakat dengan referensi kepada ketentuan yang berlaku, 5.  Memfasilitasi,  memantau  dan  mengawasi  mekanisme  pencairan  dana  oleh 
Lembaga Masyarakat untuk menjamin bahwa dokumen dana disusun dengan tepat, sasaran  dana  adalah  penduduk miskin,  serta  penggunaan dana  secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.   

  Tahun 2006 – 2008   
Posisi : Senior Fasilitator pada Program Penanggulangan Kemiskinan  Perkotaan 
(P2KP-3) Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) SWK IX (Jambi, Riau dan Kepulauan Riau); Perusahaan : P.T Arkonin EMP Tugas dan Tanggungjawab : 
1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan, reguler dan intensif 
pada P2KP reguler dan PNPM-P2KP, termasuk PAKET, replikasi, channeling dan 
ND untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dan pemahaman konsep P2KP, 2. Melaksanakan pelatihan reguler/penyegaran dan    coaching secara terus 
menerus bagi masyarakat (BKM, UP, relawan, dll) mengenai konsep dan 
pelaksanaan P2KP secara tepat waktu sesuai dengan SOP dan modul standar, 3. Memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan proses perencanaan partisipatif 
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P2KP reguler dan PNPM-P2KP sesuai dengan siklus kegiatan program, 
4. Memfasilitasi masyarakat dalam re-orientasi PJM PRONANGKIS dengan fokus 
pada IPM-MDG melalui peningkatan kapasitas tim perencanaan partisipatif, 5. Mengkoordinir pengintegrasian PJM Pronangkis dan perencanaan kelurahan 
agar berdampak kepada pencapaian IPM – MDG, 6.  Memfasilitasi BKM dalam penyusunan dokumen penarikan dana  bantuan 
masyarakat (BLM) dengan referensi kepada ketentuan dalam peraturan Ditjen 
Departemen Keuangan, 7. Memfasilitasi unit kerja BKM dan KSM serta panitia dalam melaksanakan 
kegiatan PJM PRONANGKIS berbasis IPM-MDG, 8. Memfasilitasi pembukaan rekening BKM, 
9. Memfasilitasi, memantau dan mengawasi mekanisme pencairan BLM oleh 
BKM untuk menjamin bahwa dokumen BLM disusun dengan tepat, sasaran BLM adalah penduduk miskin, serta penggunaan BLM transparan dan dapat 
dipertanggungjawabkan   

  Tahun 2008 – 2010   
Posisi  :  Senior  Fasilitator  pada  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat 
(PNPM) Mandiri Perkotaan Konsultan Manajemen Wilayah DKI Jakarta; Perusahaan : P.T Arkonin EMP Tugas dan Tanggungjawab : 
1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan, reguler dan intensif 
pada P2KP reguler dan PNPM-P2KP, termasuk PAKET, replikasi, channeling dan ND untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dan pemahaman konsep P2KP, 2. Melaksanakan pelatihan reguler/penyegaran dan    coaching secara terus 
menerus bagi masyarakat (BKM, UP, relawan, dll) mengenai konsep dan 
pelaksanaan P2KP secara tepat waktu sesuai dengan SOP dan modul standar, 3. Memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan proses perencanaan partisipatif 
P2KP reguler dan PNPM-P2KP sesuai dengan siklus kegiatan program, 
4. Memfasilitasi masyarakat dalam re-orientasi PJM PRONANGKIS dengan fokus 
pada IPM-MDG melalui peningkatan kapasitas tim perencanaan partisipatif, 5. Mengkoordinir pengintegrasian PJM Pronangkis dan perencanaan kelurahan 
agar berdampak kepada pencapaian IPM – MDG, 
6.  Memfasilitasi BKM dalam penyusunan dokumen penarikan dana  bantuan 
masyarakat (BLM) dengan referensi kepada ketentuan dalam peraturan Ditjen Departemen Keuangan, 7. Memfasilitasi unit kerja BKM dan KSM serta panitia dalam melaksanakan 
kegiatan PJM PRONANGKIS berbasis IPM-MDG, 8. Memfasilitasi pembukaan rekening BKM, 
9. Memfasilitasi, memantau dan mengawasi mekanisme pencairan BLM oleh 
BKM untuk menjamin bahwa dokumen BLM disusun dengan tepat, sasaran BLM 
adalah penduduk miskin, serta penggunaan BLM transparan dan dapat 
dipertanggungjawabkan   

  Tahun 2010   
Posisi : Asisten Tenaga Ahli Kelembagaan Sosial di Proyek Bantuan Teknis 
Pembangunan Sistem Air Limbah Rumah Sederhana Sehat (RSH); Perusahaan : PT. INFRATAMA YAKTI Tugas dan Tanggungjawab : 
1. Pengumpulan data meliputi: a. DED dan rencana gambar b. Kesiapan lokasi (penyediaan lahan, kepastian tanah / pemerintah daerah yang 
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relevan telah menyetujui dan MoU 2. Untuk mengevaluasi perencanaan DED / dan memberikan rekomendasi jika ada perbaikan 3. Memfasilitasi penyiapan bahan PLP PIU / modul sosialisasi kepada masyarakat / 
penduduk pendirian termasuk manajemen kelembagaan 
4. Koordinasi dengan pengawasan Konsultan RSH lokasi masing-masing dalam hal 
pengawasan pelaksanaan pembangunan, penciptaan gambar toko, seperti gambar dibangun dan pelaporan kemajuan pekerjaan setiap bulan 
5. Mengembangkan pedoman bagi manajemen / O & M termasuk SOP setiap IPAL 
digunakan, termasuk penentuan perhitungansederhana tarif 6. Membuat laporan kemajuan termasuk kemajuan pra-kontrak bulanan dengan 
laporan hasil pengawasan konsultan dari setiap lokasi 7. M & E keberlanjutan IPAL-RSH di provinsi sejak tahun 2006 - 2009 di 16 provinsi, 
antara lain: • O & M (masih berfungsi atau tidak) 
• Pengembangan (jika ada) oleh Pemerintah Daerah / Masyarakat 
• KSM, iuran atau subsidi pemerintah daerah 
• Masalah Teknis (drainase dalam pipa, kualitas limbah, kinerja (IPAL) 
8. Memberikan masukan kepada Pedoman Pengembangan RSH dan 
memperbanyak, dan menyebarkan kepada stakeholders pemerintah atau relevan 
lokal 9. Melakukan sosialisasi / lokakarya yang berkaitan dengan Lembaga 
10. Menyediakan perangkat lunak dan perangkat keras (komputer) untuk keperluan 
studi yang akan dikembalikan kepada pengguna jasa / pemerintah   

  Tahun 2011   
Posisi : Konsultan Individual Fasilitator PNPM-PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan) di wilayah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Tugas dan Tanggungjawab : 
1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan, reguler dan intensif 
untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dan pemahaman konsep PNPM- PPIP, 
2. Melaksanakan pelatihan reguler/penyegaran dan coaching secara terus 
menerus bagi masyarakat (OMS dan Kader Desa) mengenai konsep dan 
pelaksanaan PPIP secara tepat waktu sesuai dengan SOP dan modul standar, 3. Memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan proses perencanaan partisipatif 
PPIP sesuai dengan siklus kegiatan program, 
4. Memfasilitasi OMS dalam penyusunan dokumen penarikan dana bantuan 
masyarakat (BLM) dengan referensi kepada ketentuan dalam peraturan Satker 
Provinsi, 5. Memfasilitasi pembukaan rekening OMS, 6. Memfasilitasi, memantau dan mengawasi mekanisme pencairan BLM oleh 
OMS untuk menjamin bahwa dokumen BLM disusun dengan tepat sasaran, BLM 
adalah   penduduk   miskin   dan   penggunaan   BLM   transparan   dan   dapat 
dipertanggungjawabkan.   

  Tahun 2012   
Posisi : Konsultan Individual Fasilitator PNPM-PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan) di wilayah Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Tugas dan Tanggungjawab : 
1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan, reguler dan intensif 
untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dan pemahaman konsep PNPM- 
PPIP, 
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2. Melaksanakan pelatihan reguler/penyegaran dan coaching secara terus 
menerus bagi masyarakat (OMS dan Kader Desa) mengenai konsep dan pelaksanaan PPIP secara tepat waktu sesuai dengan SOP dan modul standar, 3. Memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan proses perencanaan partisipatif 
PPIP sesuai dengan siklus kegiatan program, 
4. Memfasilitasi OMS dalam penyusunan dokumen penarikan dana bantuan 
masyarakat (BLM) dengan referensi kepada ketentuan dalam peraturan Satker Provinsi, 
5. Memfasilitasi pembukaan rekening OMS, 
6. Memfasilitasi, memantau dan mengawasi mekanisme pencairan BLM oleh OMS untuk menjamin bahwa dokumen BLM disusun dengan tepat sasaran, BLM adalah penduduk miskin dan penggunaan BLM transparan dan dapat 
dipertanggungjawabkan.   

  Tahun 2012 - 2013   
Posisi : Tenaga Ahli Bidang Koordinator Wilayah Jawa Timur 2 Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial RI Tugas dan Tanggungjawab :  1. Memberikan bahan-bahan pelatihan dan mendukung pelaksanaan pelatihan 

bagi Pendamping dan Operator PKH pada wilayah kerjanya 2. Melakukan Pelaksanaan Pemantauan dan Pelaporan PKH 
3.   Koordinasi dengan Pendamping dan Operator PKH 4.   Melakukan koordinasi dengan instansi terkait 5.   Melakukan konsolidasi dn koordinasi dengan UPPKH Pusat 
6.  Menerima dan memecahkan pengaduan masyarakat baik yang berasal dari peserta PKH maupun non peserta PKH serta masalah-masalah yang berkaitan   dengan UPPKH Kabupaten/Kota (Sekretariat, Pendamping, Operator, dan lain-

lain) 7. Memberikan dukungan manajemen kepada UPPKH Kabupaten/Kota dan memantau kondisi kantor termasuk sarana dan prasarana Teknologi Informasi (TI) 
dan logistik lainnya serta melaporkan ke UPPKH Pusat apabila terjadi kekurangan dari standar yang ditentukan 

8.  Mengevaluasi dan memberikan dukungan untuk penguatan manajemen dan administrasi UPPKH Kabupaten/Kota dan Kecamatan, jika perlu merekomendasikan latihan tambahan pelayanan kesehatan dan pelayanan 
pendidikan 9.   Membuat analisis atas kinerja program daerah (operasional program, pengaduan, masalah, pemberian pelayanan dan isu-isu lainnya) 

10. Mendukung,  mengkoordinasikan  dan  memastikan  bahwa  fasilitas  kesehatan 
dan pendidikan ikut serta pada pelaksanaan PKH, dan pemberian pelayanan 
kesehatan dan pendidikan kepada peserta PKH mencukupi sesuai kebutuhan 11. Melaporkan  masalah-masalah  penyediaan  fasilitas  layanan  kesehatan  dan 
pendidikan  yang  tidak  dapat  diselesaikan  oleh  Pemda  kepada  Koordinator regional, UPPKH Pusat dan Kementerian Sosial (Tim Koordinasi Tingkat Pusat) 

12. Membuat catatan harian, laporan bulanan, semester dan tahunan serta laporan insidental tentang capaian pembayaran atau pencairan dana kepada KSM 
termasuk kendala pencairan dana di lapangan, capaian kunjungan KSM pada 
fasilitas kesehatan, capaian angka partispasi sekolah anak KSM 
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  Tahun 2013 - 2014   

Posisi : Tenaga Ahli Bidang Koordinator Wilayah Jawa Timur 2 Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial RI 
Tugas dan Tanggungjawab : 
1. Memberikan bahan-bahan pelatihan dan mendukung pelaksanaan pelatihan bagi Pendamping dan Operator PKH pada wilayah kerjanya 2. Melakukan Pelaksanaan Pemantauan dan Pelaporan PKH 
3.   Koordinasi dengan Pendamping dan Operator PKH 4.   Melakukan koordinasi dengan instansi terkait 5.   Melakukan konsolidasi dn koordinasi dengan UPPKH Pusat 6.  Menerima dan memecahkan pengaduan masyarakat baik yang berasal dari 

peserta PKH maupun non peserta PKH serta masalah-masalah yang berkaitan   
dengan UPPKH Kabupaten/Kota (Sekretariat, Pendamping, Operator, dan lain-lain) 7. Memberikan dukungan manajemen kepada UPPKH Kabupaten/Kota dan 
memantau kondisi kantor termasuk sarana dan prasarana Teknologi Informasi (TI) dan logistik lainnya serta melaporkan ke UPPKH Pusat apabila terjadi kekurangan dari standar yang ditentukan 

8.  Mengevaluasi dan memberikan dukungan untuk penguatan manajemen dan administrasi UPPKH Kabupaten/Kota dan Kecamatan, jika perlu 
merekomendasikan latihan tambahan pelayanan kesehatan dan pelayanan 
pendidikan 9.   Membuat analisis atas kinerja program daerah (operasional program, pengaduan, masalah, pemberian pelayanan dan isu-isu lainnya) 

10. Mendukung,  mengkoordinasikan  dan  memastikan  bahwa  fasilitas  kesehatan 
dan pendidikan ikut serta pada pelaksanaan PKH, dan pemberian pelayanan 
kesehatan dan pendidikan kepada peserta PKH mencukupi sesuai kebutuhan 11. Melaporkan  masalah-masalah  penyediaan  fasilitas  layanan  kesehatan  dan pendidikan  yang  tidak  dapat  diselesaikan  oleh  Pemda  kepada  Koordinator regional, UPPKH Pusat dan Kementerian Sosial (Tim Koordinasi Tingkat Pusat) 

12. Membuat catatan harian, laporan bulanan, semester dan tahunan serta laporan insidental tentang capaian pembayaran atau pencairan dana kepada KSM 
termasuk kendala pencairan dana di lapangan, capaian kunjungan KSM pada 
fasilitas kesehatan, capaian angka partispasi sekolah anak KSM 

 
   Tahun 2014 - 2015   

Posisi : Tenaga Ahli Bidang Koordinator Wilayah Jawa Timur  1 Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial RI Tugas dan Tanggungjawab : 
1. Memberikan bahan-bahan pelatihan dan mendukung pelaksanaan pelatihan 

bagi Pendamping dan Operator PKH pada wilayah kerjanya 2. Melakukan Pelaksanaan Pemantauan dan Pelaporan PKH 
3.   Koordinasi dengan Pendamping dan Operator PKH 4.   Melakukan koordinasi dengan instansi terkait 5.   Melakukan konsolidasi dn koordinasi dengan UPPKH Pusat 6.  Menerima dan memecahkan pengaduan masyarakat baik yang berasal dari 

peserta PKH maupun non peserta PKH serta masalah-masalah yang berkaitan   dengan UPPKH Kabupaten/Kota (Sekretariat, Pendamping, Operator, dan lain-
lain) 7. Memberikan dukungan manajemen kepada UPPKH Kabupaten/Kota dan memantau kondisi kantor termasuk sarana dan prasarana Teknologi Informasi (TI) 
dan logistik lainnya serta melaporkan ke UPPKH Pusat apabila terjadi kekurangan dari standar yang ditentukan 

8.  Mengevaluasi dan memberikan dukungan untuk penguatan manajemen dan 
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administrasi UPPKH Kabupaten/Kota dan Kecamatan, jika perlu 
merekomendasikan latihan tambahan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan 9.   Membuat analisis atas kinerja program daerah (operasional program, pengaduan, masalah, pemberian pelayanan dan isu-isu lainnya) 

10. Mendukung,  mengkoordinasikan  dan  memastikan  bahwa  fasilitas  kesehatan 
dan pendidikan ikut serta pada pelaksanaan PKH, dan pemberian pelayanan kesehatan dan pendidikan kepada peserta PKH mencukupi sesuai kebutuhan 11. Melaporkan masalah-masalah  penyediaan  fasilitas  layanan  kesehatan  dan 
pendidikan  yang  tidak  dapat  diselesaikan  oleh  Pemda  kepada  Koordinator regional, UPPKH Pusat dan Kementerian Sosial (Tim Koordinasi Tingkat Pusat) 

12. Membuat catatan harian, laporan bulanan, semester dan tahunan serta laporan 
insidental tentang capaian pembayaran atau pencairan dana kepada KSM 
termasuk kendala pencairan dana di lapangan, capaian kunjungan KSM pada fasilitas kesehatan, capaian angka partispasi sekolah anak KSM 

 
 
 
 
Sertifikasi : 

 
Saya Firman Arifin, menyatakan bahwa informasi yang diberikan dalam riwayat hidup ini 
adalah akurat dan memberikan kuasa kepada Lembaga/Perusahaan bersangkutan untuk 
membuat pertanyaan apapun, mungkin dianggap layak dan perlu untuk mengambil 
tindakan dalam rangka proses seleksi kaitannya dengan informasi yang saya berikan dalam 
riwayat hidup ini.     Hormat Kami       Firman Arifin 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


