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KATA PENGANTAR 
 

Untuk menjawab  tantangan  perkembangan masyarakat,  sejauh mana  proses  pembangunan  bisa 
meningkatkan  kapasitas  masyarakat  desa  sehingga  mencapai  kemandirian  dan  kesejahteraan, 
masyarakat  harus  dilatih  dalam  hal  ini  adalah  pelatihan  peningkatan  kapasitas  bidang  sarana 
prasarana. 

Agar desa maju,  kokoh, mandiri, berdaulat,  tidak mudah  terpengaruh  situasi dan dampak negatif 
global, maka desa harus memiliki otonomi dalam merencanakan pembangunan, masyarakat desa 
harus  menemukan  strategi  pembangunannya  sendiri,  dengan  pola  pembangunan  desa  yang 
berorientasi  pada  kebutuhan masyarakat  desa,  pembangunan  harus  berbasis  pada  potensi  desa 
sendiri, mampu mempertemukan kebutuhan materi dan kebutuhan non materi manusia,   sehingga 
masyarakat adat dan penduduk akan mendapatkan porsi cukup serta dapat ikut memanfaatkan hasil 
pembangunan, jangan sampai menjadi korban pembangunan itu sendiri. 
Desa mempunyai hak mendapatkan kompensasi  yang proporsional atas hasil‐hasil dan keuntungan 
dari pembangunan desa yang dibayarkan kepada pemerintah melalui pajak dan lain lain. 
 
Pembangunan  sarana dan prasarana perdesan merupakan  salah  satu  kebutuhan masyarakat desa 
yang  utama,  namun  pembangunan  desa  itu  sendiri  jangan  hanya  dimaknai  sebagai  terbangunya 
sarana  prasarana  perdesaan  semata,  lebih  utama  lagi  bila  bertumpu  pada  pembangunan 
manusianya,   pembangunan  sarana prasarana perdesaan  yang berbasis  kepada  keputusan  rakyat, 
secara  fungsional  dapat  menunjang  peningkatan  mutu  kehidupan  masyarakat  desa  secara 
keseluruhan, sehingga dapat terjamin pula pelestarian dan pengembangannya. 
 
Untuk mendukung Kemandirian dan otonomi desa, desa  juga harus mampu mengambil keputusan 
yang  tepat  dibidang  teknik,  artinya  dalam  aspek  teknik,  desa  harus  dapat  mengidentifikasi, 
merencanakan,  melaksanakan  serta  melestarikan  sarana  prasaran  desa  secara  mandiri  dan 
berkualitas. 

Keberadaan fasilitator teknik di kecamatan sebagai pendamping masyarakat mempunyai kewajiban 
meningkatkan  kapasitas  masyarakat  dengan  memberikan  pembelajaran  tentang  perencanaan, 
pelaksanaan  dan  pelestaraian  sarana  prasarana  dasar  perdesaan  yang  mereka  miliki  kepada 
masyarakat  sehingga  diharapkam  masyarakat  mampu  mandiri  dalam  pelaksanaan  kegiatan 
prasaranan  yang  ada  di  desa,  adalah  hak  rakyat  untuk  memperoleh  pendampingan  dan 
pembimbingan  dari  fasilitator,  negara melalui  Kementrian  Dalam  Negeri,  Dirjen  PMD,  BPMD  di 
Provinsi mengontrak fasilitator adalah bagian tujuan pemenuhan hak dasar rakyar. 

Atas kondisi  sebagaimana diceritakan diatas disusunlah buku pegangan pelatih  ini. Buku  ini dapat 
dimanfaatkan oleh pelatih atau fasilitator di tingkat kecamatan atau kabupaten untuk meningkatkan 
kapasitas masyarakat desa  atau pelaku‐pelaku program. Diharapkan melalui buku  ini para pelatih 
mampu  mempersiapkan  masyarakat  desa  untuk  dapat  merencanakan  dan  mengelola  kegiatan 
sarana prasarana dengan baik. 
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Buku  ini merupakan  serial modul  pelatihan  bagi masyarakat.  Buku‐buku  pegangan  pelatih  lainya 
akan disusun  secara bertahap untuk dapat mendukung kegiatan program di kecamatan dan desa. 
Besar harapan kami penerbitan buku ini akan meningkatkan kualitas pelaksanaan PNPM Perdesaan. 
Al  hasil  tujuan  PNPM  Perdesaan  untuk meningkatkan  kemudahan  hidup  bagi masyarakat  desa, 
khususnya masyarakat miskin dapat terwujud. 

 

Jakarta, Oktober 2010 

PNPM Perdesaan. 
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CARA MENGGUNAKAN BUKU INI 
 

Siapa yang dapat menggunakan buku ini? 

Buku  ini dapat digunakan oleh fasilitator atau pelatih yang berada dikabupaten atau di kecamatan, 
yang memiliki tugas untuk memfasilitasi pelaku‐pelaku di tingkat kecamatan dan desa. Jadi buku ini 
dapat digunakan oleh Tenaga Pelatih Masyarakat dan fasilitator atau pendamping lokal. 

Siapa sasaran dari modul pelatihan ini? 

Modul  ini didesain untuk meningkatkan  kapasitas para pelaku program dan    anggota masyarakat 
yang  terlibat  dalam merencanakan  kegiatan  sarana  prasarana  dalam mengelola  kegiatan  sarana 
prasarana. Sebaiknya peserta untuk pelatihan ini sudah pernah terlibat dalam kegiatan perencanaan 
atau  pengelolaan  kegiatan  sarana  prasarana.  Sehingga  telah  memiliki  pengalaman  sebelumnya. 
Berdasarkan  pengalaman  tersebut melalui  pelatihan  ini  akan mengevaluasi  kualitas  pelaksanaan 
tugas yang pernah dilakukan. Dengan kata lain modul ini untuk pelatihan lanjutan. Sasaran tersebut 
antara lain: 

• KPMD Teknik. 

• Tim penulis Usulan bidang sarana prasarana 

• Tim penyusun RPJM Desa 

• TPKM (Tim Pelaksana Kesehatan Masyarakat) 

• Anggota BPD bidang Fisik Sarana sosial 

• Tim verifikasi bidang sarana prasarana 

Bagaimana cara menggunakan buku ini? 

Modul  pelatihan  ini  dirancang  untuk  menyediakan  beberapa  kebutuhan  peningkatan  kapasitas 
masyarakat  dan  pelaku  program  dalam melaksanakan  kegiatan  sarana  prasarana.  Pokok  bahasan 
yang  disediakan  bukan  disusun  menurut  urutan  proses  pelatihan.  Masing‐masing  modul  dapat 
berdiri sendiri dan dapat digunakan secara terpisah sesuai kebutuhan peserta pelatihan.  

Modul yang disediakan dalam buku ini meliputi: 

POKOK BAHASAN 1: Persiapan Menjadi Kader Teknik 

POKOK BAHASAN 2: Survey Teknik 

POKOK BAHASAN 3: Penyusunan Desain 

POKOK BAHASAN 4: Perhitungan Analisa Biaya 

POKOK BAHASAN 5: Rencana Anggaran Biaya 

POKOK BAHASAN 6: Pengadaan Material Bahan dan Alat 
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POKOK BAHASAN 7: Mamajement Project 

POKOK BAHASAN 8: Dokumen Akhir Kegiatan 

POKOK BAHASAN 9 : Peningkatan Kualitas dan System Pemeliharaan 

 

Pokok Bahasan 1: Persiapan Menjadi Kader Teknik 

Materi persiapan diharapkan mampu mempersiapkan peserta latih menjadi kader teknik di desa dan 
kecamatan yang diharapkan akan bisa mencetak   kader bagi desanya  sehingga desa  tersebut bisa 
menjadi  desa  yang  mandiri  dalam  sarana  prasarana  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  dan 
pelestarian sarana prasarana.  

 
Pokok Bahasan 2: Survey Teknik 
 
Modul  ini  bertujuan  untuk  membantu  peserta  latih  dapat  melaukuan  survey  teknis  untuk 
perencanaan kegiatan  sarana prasarana yang diusulkan oleh masyarakat,  survei  ini berbeda untuk 
kegiatan  sarana  prasarana  seperti  gedung,  jalan,  irigasi  dll,  jenis  prasarana  yang  berbeda  cara 
mensurvei berbeda juga. 
Kegiatan  survey  juga dilakukan untuk menentukan harga bahan, alat dan upah yang akan dipakai 
dalam penyusunan RAB, survey ini dilakukan agar mendapat kwalitas dan harga yang lebih murah. 
 
Modul ini digunakan jika kelompok diskusi,  pertemuan musyawarah, atau pelaku yang memfasilitasi 
masyarakat tidak memahami beberapa hal: 

• Masyarakat belum melakukan bisa melakukan survey teknik. 

• Bila masyarakat belum bisa melakukan survei harga material, alat dan tenaga 
 

Pokok Bahasan 3: Penyusunan Desain 
 
Modul ini bertujuan untuk menyiapkan peserta latih dapat memillih jenis kontruksi yang tepat untuk 
masing masing jenis kegiatan sarana prasarana berdasarkan pertimbangan ifisiensi dan sumber daya 
yang ada, juga diharapkan peserta latih mampu membaca gambar desai yang ada. 
Modul ini tepat disampaikan kepada peserta yang mengalami beberapa kendala seperti: 

• Belum bisa menentukan jenis kontruksi yang dipakai. 

• Belum bisa menentukan efisiensi dan pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat. 

• Belum bisa membaca gambar kontruksi untuk perencanaan. 
 
Pokok Bahasan 4: Perhitungan Analisa Biaya 
 
Modul ini bertujuan untuk memperkuat ketrampilan pelaku dalam menghitung kebutuhan material, 
alat  dan  upah  yang  akan  dipakai  untuk  pembuatan  RAB  dalam  bagian  perencanaan  sarana 
prasarana. Dengan menggunakan analisa bahan alat dan upah untuk masing masing item pekerjaan 
yang ada dalam jenis sarana prasarana yang direncanakan.  
Modul ini tepat digunakan pada kondisi sebagai berikut 
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• Masyarakat  belum  mampu  menghitung  volume  item  pekerjaan  yang  ada  dalam  satu  jenis 
kegiatan sarana prasarana. 

• Masyarakat  belum  mampu  menghitung  kebutuhan  material,  alat  dan  upah  untuk  item 
pekerjaan dalam satu jenis sarana prasarana 

 
Pokok Bahasan 5: Rencana Anggaran Biaya 
Modul  ini  bertujuan  untuk memperkuat  ketrampilan  pelaku  untuk membuat  Rencana  Anggaran 
Biaya (RAB) dengan memasukkan hasil penghitungan analisa material, alat dan upah dan hasil survey 
harga untuk bahan, alat dan upah kedalam Formulir RAB, penghitungan biaya ini akan menjadi dasar 
penentuan biaya usulan infrastruktur yang ada di desa.  
Modul ini tepat digunakan pada kondisi sebagai berikut 

• Masyarakat  belum  mampu  membuat  perhitungan  anggaran  biaya  untuk  kegiatan  sarana 
prasarana. 

• Masyarakat belum mampu merekap RAB kegiatan sarana prasarana yang ada di desanya. 
 
Pokok Bahasan 6: Pengadaan Material bahan dan Alat 
Modul  ini  bertujuan  untuk memperkuat  ketrampilan  pelaku  dalam  pengadaan material,  alat  dan 
pekerja,  persiapan  pelaksanaan  kegiatan  sarana  prasarana  di  desa,  peserta  latih  mampu  dan 
menguasai kegiatan pengadaan barang baik melalui pelelangan, pengadaan langsung di masyarakat.  
Modul ini tepat digunakan pada kondisi sebagai berikut 

• Masyarakat belum mampu dan mengetahui mekanisme pengadaan barang dan jasa. 

• Masyarakat belum mampu mengadakan pengadaan barang dan jasa melalui pelelangan. 
 
Pokok Bahasan 7: Manajemen kontruksi 
Modul  ini  bertujuan  untuk  memperkuat  ketrampilan  pelaku  dalam  mengatur  kegiatan  sarana 
prasarana di desa, mulai dengan pembuatan laporan, pembayaran sistim borongan dll.  
Modul ini tepat digunakan pada kondisi sebagai berikut 

• Masyarakat belum mampu mengelola kegiatan sarana prasarana dengan baik. 

• Masyarakat belum mampu Membuat pertanggungjawaban keuangan dan administrasi dengan 
baik 

 
Pokok Bahasan 8: Dokumen Akhir Kegiatan 
Modul ini bertujuan untuk memperkuat ketrampilan pelaku dalam membuat laporan akhir kegiatan 
bidang  sarana  prasaranan,  peserta  didik  diharapkan  membuat  dokumen  akhir,  mengetahui  isi 
dokumen  akhir membuat  gambar  purnalaksana  dan membuat  Realisasi  Anggaran  sesuai  dengan 
pertanggungjawaban dana yang dikelola oleh TPK .  
Modul ini tepat digunakan pada kondisi sebagai berikut 

• Masyarakat  belum  mampu  menggambar  hasil  pekerjaan  sarana  prasaranan  yang  telah 
dikerjakan di desa. 

• Masyarakat  belum  mampu  membuar  realisasi  anggaran  yang  telah  digunakan  untuk 
mengerjakan kegiatan sarana prasarana di desa. 

• Masyarakat belum mampu merekap realisasi anggaran yang telah dibuat. 
 
Pokok Bahasan 9: Peningkatan Kualitas dan System Pemeliharaan 
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Modul  ini  bertujuan  untuk  memberikan  kemampuan  peserta  pelatihan  untuk  meningkatkan 
kemampuan  dan  pengetahuan  untuk meningkatkan  kualitas  pekerjaan  sarana  prasarana  di  desa, 
peserta  latih mampu membuat konsep pemeliharaan dan mengetahui sumber sumber dana untuk 
pemeliharaan.  
Modul ini tepat digunakan pada kondisi sebagai berikut 

• Masyarakat belum mengutamakan kualitas hasil pekerjaan. 

• Masyarakat  belum  mampu  membuat  rencana  pemeliharaan  hasil  hasil  kegiatan  sarana 
prasarana 

• Masyarakat belum berpikir tentang dana untuk keberlanjutan pemeliharaan 
 
 
 
 
Langkah Penyusunan Proses Pelatihan 

Sebelum menggunakan modul  ini perlu dilakukan  identifikasi kebutuhan pelatihan. Cara  termudah 
mengidentifikasi kebutuhan pelatihan adalah dengan menjawab pertanyaan berikut: 

 
• Apa saja yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya?  
• Tugas apa yang tidak dapat dikerjakan dengan baik atau kualitasnya tidak memuaskan? 

 

Setelah  teridentifikasi kebutuhan pelatihan,  lakukan pemilihan pokok bahasan yang sesuai dengan 
kebutuhan.  Lihat  pada matrik  kurikulum  sebagai  lembar  ringkasan modul.  Dari matrik  ini  dapat 
dengan mudah memilih pokok bahasan  yang  tepat. Cermati  tujuan  yang  ada dalam  setiap pokok 
bahasan.  Sandingkan  dengan  kebutuhan  pelatihan  untuk memastikan  bahwa  tujuan  pada  pokok 
bahasan  tersebut  dapat  menjawab  kebutuhan  pelatihan.    Ketika  tujuan  tersebut  menjawab 
kebutuhan pelatihan, masukkan pokok bahasan tersebut dalam daftar materi pelatihan.  

Setelah daftar materi pelatihan tersusun, lakukan penyusunan urutan proses pelatihan. Berdasarkan 
urutan proses pelatihan tersebut buatlah daftar acara pelatihan. 
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PELAKSANAAN PELATIHAN MASYARAKAT 
 

Modul  sarana  prasarana  ini merupakan  pegangan  tenaga  pelatih  pelatihan masyarakat,  sasaran 
utama adalah para pelaku ditingkat desa yang akan menjadi kader pembangunan yang menguasai 
pelaksanaan  kegiatan  sarana  prasarana  di  desa,  mampu  merencanakan  dengan  baik,  mampu 
melaksanakan kegiatan dengan selalu memperhatikan kualitas sarana prasarana hasil kegiatan dan 
membuat laporan akhir sesuai dengan pemakaian dana dan hasil kegiatan dilapangan. 

Pelatihan  di  tingkat  masyarakat  perlu  dilakukan  dalam  beberapa  model  penyelenggaraan. 
Penyediaan  beberapa  pilihan  pelaksanaan  agar  dapat  menyesuaikan  dengan  kondisi  peserta 
pelatihan.    Pelaksanaan  pelatihan  tidak  harus  dalam  bentuk  klasikal.  Sebaiknya  bentuk  klasikal 
menjadi pilihan alternatif terakhir.  

Kegiatan  pelatihan  ini  paling  ideal  dilaksanakan  dilapangan/tempat  kerja  sehingga  masyarakat 
langsung mempraktekkan  kegiatan  tersebut, melakukan  On  The  Job  Training  (OJT)  paling  tepat 
dilakukan dalam pelatihan infrastruktur ini, masyarakat bisa langsung belajar dengan apa yang akan 
menjadi tanggungjawab mereka dilapangan. 

Pertimbangan  lain  yang  perlu  diperhatikan  ketika merancang  penyelenggaraan  pelatihan  adalah 
ketersediaan  pelatih.  Jika  pelatih  tersedia  pada  setiap  desa maka  pelaksanaan  pelatihan  secara 
bertahap  menjadi  pilihan  terbaik.  Jika  tim  pelatih  hanya  tersedia  di  kecamatan  maka  pilihan 
penyelenggaraan    dalam  beberapa  hari  sekaligus menjadi  pilihan  terbaik.  Demikian  juga  dengan 
jarak tempuh antara rumah tinggal peserta dengan pusat kegiatan penyelenggaraan pelatihan. Jika 
waktu tempuhnya singkat penyelenggaraan bertahap dapat dilakukan. Jika waktu tempuhnya  lama 
terpaksa dilakukan sekaligus. 



 

MATRIK KURIKULUM 
No  Pokok 

Bahasan 
Tujuan Pembelajaran  Metode  Bahan dan Media  Durasi 

1  Persiapan 
Menjadi 
Kader Teknik 

• Peserta dapat mengetahui 
kemampuan pribadi 

• Peserta dapat memahami aspek 
teknis dan aspek pribadi yang harus 
dikuasai 

• Peserta dapat memahami dan 
mengenal sistIm sarana prasarana di 
perdesaan 

• Peserta dapat memahami Arti penting 
analisa dampak lingkungan yang akan 
ditimbulkan dari kegiatan sarana 
prasarana di desa 

• Penjelasan 
• Penugasan 
• Penegasan 
 

• Aspek aspek yang harus dikuasai 
sebagai seorang kader teknik 

• Pedoman sistim sarana prasarana 
perdesaan 

• Analisa dampak lingkungan 
• Media tayang untuk dampak lingkungan 

yang ditimbulkan sebuah kegiatan 

120 menit 

2  Survey Teknik  • Peserta dapat melakukan pengukuran 
dan survey teknik 

• Peserta dapat memahami dan mampu 
menggunakan rumus 7 

• Peserta  dapat  mengetahui  kualitas 
material 

• Praktek 
lapangan 

• Penjelasan 
• Breanstroming 

• Panduan singkat survey teknis 
• Panduan pelaksanaan survey bahan dan 

alat 
• Proses perencanaan dari sudut pandang 

perencana 
• Panduan kualitas material 

180 menit 

3  Penyusunan 
Desain 

• Peserta mampu memilih jenis 
kontruksi yang sesuai dengan potensi 
yang ada dan pertimbangan ekonomis 

• Peserta mampu membaca gambar, 
jenis jenis kegiatan  

• Penjelasan 
singkat 

• Praktek  
 

• Panduan memilih jenis kontruksi 
• Contoh gambar desain jenis-jenis 

kontruksi perdesaan 

120 menit 

4  Perhitungan  • Peserta mampu menghitung volume 
unit pekerjaan dengan melihat 

• Penjelasan 
• Praktek/penug

•  Analisa satuan bahan, alat dan upah 
• Contoh gambar desain 

120 menit 
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Analisa Biaya 

 

gambar desain 
• Peserta mampu menghitung 
kebutuhan material, alat dan upah 
dengan analisa jenis pekerjaan 

• Peserta mampu merekap kebutuhan 
material,  alat dan upah 

asan  • Formulir Take Off Sheet 

5  Rencana 
Anggaran 
Biaya 

 

• Peserta mampu membuat RAB dengan 
memasukkan hasil TOS kedalam 
Formulir RAB 

• Peserta mampu merekap RAB dalam 
satu desa 

• Penjelasan 
• Penugasan 

Individu 
 

•  Contoh hasil perhitungan TOS 
• Contoh gambar desain 
• Formulir RAB 
• Formulir rekap RAB 

90 menit 

6  Pengadaan 
Material 
Bahan  dan 
Alat 

• Peserta mengetahui macam macam 
mekanisme pengadaan material dan 
alat 

• Peserta mengetahui mekanisme 
pelelangan pengadaan material dan 
alat 

• Penjelasan 
• Penugasan 
Individu 

• Penjelasan PTO PNPM Mandiri Perdesaan 
• Matrik pengadaan barang  
• Form Rekap Rencana Anggaran Biaya 
• Media tayang RAB dan Desain 

90 menit 

7  Mamajement 
Kontruksi 

 

• Peserta latih mampu membuat Buku 
Kas, RPD, LPD, Buku Penerimaan 
Material, Mengarsipkan, penyediaan 
Alat Berat, membuat Buku Catatan 
dan Dokumen Foto 

• Peserta mengetahui dan bisa 
melakukan OJT dan IST dilapangan 
bisa membuat Buku Bimbingan, bisa 
melakukan Umpan Balik 
meningkatkan dan mampu membuat 
laporan, mampu memeriksa fisik 
dilapangan 

• Penjelasan 
• Penugasan 
Individu 

•  Penjelasan PTO PNPM Mandiri Perdesaan 
• Form Buku Kas 
• Form RPD 
• Form LPD 
• Form Buku Penerimaan Material 
• Pengarsipap Map 7 
• Form Buku Catatan 
• Bahn Bacaan OJT dan IST 
• Form Buku Bimbingan 
• Bahan Bacaan Laporan 

120 menit 

8  Dokumen  •  Peserta mampu membuat gambar 
purnalaksana 

•  Penjelasan 
• Penugasan 

• Contoh gambar purna laksana 
• Formulir Realisasi anggaran biaya 

90 menit 



modul masyarakat: peningkatan kualitas kegiatan sarana prasarana 
12 

Akhir Kegiatan

 

• Peserta mampu membuat Realisasi 
Anggaran Biaya 

• Peserta mampu merekap Realisasi 
Anggaran Biaya 

Individu  • Formulir rekap realisasi anggaran biaya  

9  Peningkatan 
Kualitas  dan 
System 
Pemeliharaan 

•  Peserta mampu membuat gambar 
purnalaksanan 

• Peserta mampu membuat realisasi 
anggaran biaya  

• Peserta mampu membuat realisasi 
membuat rekap anggaran biaya 

• Penjelasan 
• Penugasan 
Individu 

• Breanstroming 

•  Bahan bacaan 20 cara peningkatan kualitas 
• Bahan bacaan analisa kerusakan 
• Bahan bacaan sistem pemeliharaan 
infrastruktur  

90 menit 



 

MODUL  : SARANA PRASARANA PERDESAAN  

 

POKOK BAHASAN  :  1. PERSIAPAN SEBAGAI KADER TEKNIK 

TUJUAN  :  • Peserta dapat mengetahui kemampuan pribadi 
• Peserta dapat memahami aspek teknis dan aspek pribadi 

yang harus dikuasai 
• Peserta dapat memahami dan mengenal sistIm sarana 

prasarana di perdesaan 
• Peserta dapat memahami Arti penting analisa dampak 

lingkungan yang akan ditimbulkan dari kegiatan sarana 
prasarana di desa

DURASI  :  120 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  • Aspek aspek yang harus dikuasai sebagai seorang kader 
teknik 

• Pedoman sistim sarana prasarana perdesaan 
• Analisa dampak lingkungan 
• Media tayang untuk dampak lingkungan yang ditimbulkan 

sebuah kegiatan
 

PENGANTAR: 

Materi persiapan diharapkan mampu mempersiapkan peserta latih menjadi kader teknik di desa dan 
kecamatan yang diharapkan akan bisa mencetak   kader bagi desanya  sehingga desa  tersebut bisa 
menjadi  desa  yang  mandiri  dalam  infrastruktur  baik  dalam  perencanaan  pelaksanaan  dan 
pelestarian infrastruktur. 

PANDUAN FASILITASI: 

 Penjelasan : 
Berikan penjelasan tentang aspek yang harus dikuasai sebagai kader yang ada di desa di bidang 
infrastruktur di perdesaan. 
‐ Aspek teknis yang harus dikuasai 
‐ Aspek pribadi yang harus dikuasai 

 Penugasan  : 
Tugaskan  pada  peserta  didik  untuk  mengisi  formulir  penilaian  pada  diri  sendiri,  fasilitator 
mengumpulkan formulir direkap dan dibuat analisa kemempuan peserta oleh pelatih 

 Penjelasan : 
Penjelasan oleh fasilitator tentang jenis jenis infrastruktur dengan menayangkan gambar gambar 
kegiatan infrastruktur yang ada di desa. 

 Brainstorming : 
Lakukan  curah pendapat  dengan melihat  tampilan  gambar  gambar  tentang  infrastruktur  yang 
ada di desa. 

 Penjelasan : 
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Penjelasan  oleh  fasilitator  tentang  dampak  pelaksanaan  kegiatan  yang  ditimbulkan  pada 
lingkungan, dengan menayangkan slide kegiatan kegiatan yang tidak memperhatikan dampaknya 
terhadap lingkungan 

 Brainstorming : 
Dengan  melihat  tayangan  kegiatan  yang  tidak  memperhatikan  dampak  lingkungan  lakukan 
brainstrorming  tentang  lingkungan, dengan pertanyaan penggerak: “kenapa pada perencanaan 
dan  pelaksanaan  kegiatan  infrastrutur  harus memperhatikan  dampaknya  terhadap  lingkungan 
sekitarnya?” 

 Tanya Jawab : 
Berikan  kesempatan  kepada  peserta  untuk  menanyakan  hal‐hal  yang  kurang  atau  belum 
dipahami tentang konsep dampak lingkungan. 

 Penegasan : 
Berikan penegaan‐penegasan tentang pokok bahasan dan dihubungkan beberapa pertanyaan 
yang diajukan peserta tadi. 

 

PENJELASAN MATERI: 

Ruang Lingkup 

Yang dimaksud Kader Teknik disini adalah warga desa yang mempunyai bakat dan minat dibidang 
teknik,  serta  memiliki  kepedulian    membantu  masyarakat  dalam  membangun,  mengelola  dan 
melestarikan  prasarana  untuk memajukan  desa.  Untuk  itu  aspek  kerelawanan, mau meluangkan 
waktu dan kejujuran diharapkan ada pada diri para kader. 

Seorang  kader  teknik  diharapkan memiliki  keinginan  untuk  terus maju  dan  berbagi  pengalaman 
dengan masyarakat,  juga  orang‐orang  lain  yang memiliki  kemampuan  teknik,  serta  kemampuan 
dalam aspek manajemen konstruksi.  

Kader  teknik  desa  diharapkan  mampu  memfasilitasi  pengadaan,  pengelolaan  dan  pelestarian 
kegiatan bidang prasarana  sebagai berikut :  

1. Memilih Jenis jenis prasarana yang berdampak positif mendukung pembangunan desa, serta 
dapat mengantisipasi agar tidak berdampak negatif. 

2. Menemukan dan memfasilitasi terbentuknya kader‐kader teknik di  masyarakat 
3. Memfasilitasi proses survey teknik untuk pembangunan  sarana dan prasaran desa 
4. Memfasilitasi penyusunan desain dan Rencana Anggaran Biaya 
5. Memfasilitasi proses pengadaan material, bahan dan alat 
6. Memfasilitasi pelaku dalam aspek manajemen konstruksi 
7. Melakukan proses penguatan kapasitas pelaku desa pada aspek teknis. 
8. Memfasilitasi terjaganya kualitas pembangunan dan bangunan sarana serta prasarana desa.  
9. Memfasilitasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Prasaran Desa 

 
Sepuluh hal yang harus dikuasai  

Seorang kader teknik, sebagaimana diuraikan di bawah ini: 

 

Kader teknik harus menguasai lima aspek pekerjaan di lapangan: 



modul masyarakat: peningkatan kualitas kegiatan sarana prasarana 
15 

1. Desain teknis prasarana 
2. Metode konstruksi prasarana di lapangan 
3. Cara bekerja sama dengan masyarakat 
4. Administrasi proyek 
5. Cara meningkatkan kapasitas masyarakat 

 
Kader teknik harus memiliki lima kemampuan pribadi: 

1. Bisa tampil di depan umum 
2. Bisa memimpin pertemuan 
3. Bisa memecahan masalah 
4. Berdisiplin 
5. Bisa menulis dengan jelas dan benar 

 

Dari sepuluh hal yang harus dikuasai diatas tentunya muncul tiga pertanyaan mendasar : 

A. Apakah arti dari setiap aspek atau kemampuan? 

B. Bagaimana kiat‐kiat untuk memenuhi kalimat tersebut? 

C. Bagaimana cara seorang FT dapat menguji kemampuan diri sendiri? 
 

Khusus untuk butir A dan C, diberi jawaban yang cukup lengkap.  Pada saat pelatihan ini, setiap arti 
akan dijelaskan oleh pelatih, yang juga siap untuk menjawab pertanyaan.  Kemudian di belakang tiap 
halaman, diberikan metode untuk menguji diri sendiri terhadap sepuluh hal di atas.   Untuk butir B, 
hanya  diberi  beberapa  contoh  saja.    Sisanya  dicari melalui  diskusi  kelompok maupun  pekerjaan 
rumah. 

Cara Belajar 

Cara  Belajar  ke‐10 Aspek  dan  Kepribadian  dan  Keterampilan  Lain  yang  Selalu Dibutuhkan.    Yang 
pertama merupakan saran‐saran tentang cara meningkatkan kemampuannya – siapa sumbernya dan 
tempat  yang  ada  referensi.    Yang  kedua merupakan  hal‐hal  yang  lain  yang  dapat  dipelajari  demi 
kemajuan Kader – hal‐hal yang menjadi seorang Kader lebih terampil sbb : 

1. Desain teknis prasarana 
A.  Membaca desain untuk semua jenis prasarana desa 

Mengetahui jenis masalah kunci untuk tiap jenis prasarana 

Menghitung kebutuhan bahan 

Menghitung kebutuhan tenaga kerja 

Melalukan survei harga 

Mengetahui kebutuhan alat berat 

Mengenal bahan konstruksi 
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Menghitung  ukuran  yang  berkaitan  dengan  fungsi  (kebutuhan  debit,  ukuran  saluran, 
besarnya gorong‐gorong, ketebalan tembok, kebutuhan air irigasi, dsb) 

Menentukan kepekaan terhadap dampak negatif lingkungan 

B.  Kiat‐Kiat yang berkaitan dengan aspek desain: 

 

Membuat arsip sendiri dengan desain‐desain yang telah dibuat. 

Menghafalkan Rumus 7 dan rumus sederhana dan praKtis yang lain. 

Mencatat tiap kekurangan di lapangan yang berkaitan dengan masalah desain. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Metode konstruksi prasarana di lapangan 
A. Cara menerima bahan 

Cara menyimpan bahan 

Cara memangan perkerasan jalan dengan Telford atau Telasah. 

Cara memasang begisting dan penyangga 

Cara mengadukkan beton 

Cara memasang penulangan beton 

Cara mengidentifikasi jenis tanah 

Cara mengatur tempat kerja 

Cara membuat fondasi 

Cara memasang pasangan batu 

Cara menyambungkan pipa air 

Cara membuat saringan 

Cara memasang kuda‐kuda atap 
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Cara memasang gelagar besi dan kayu 

Cara menggali sumur 

Cara mengeringkan tempat kerja 

Cara meningkatan kualitas konstruksi 

Cara memanfaatkan SAP/VAP/MAP 

 

B.  Kiat‐Kiat yang berkaitan dengan aspek metode konstruksi: 

 

Menyediakan contoh bahan yang layak diterima dan perlu ditolak untuk tim checker. 

Membuat grafik kemajuan fisik di Pos TPK 

Membuat  contoh‐contoh  beton  dengan  adukan  yang  salah  untuk  diperlihatkan  kepada 
desa. 

Menghafalkan 20 cara meningkatkan kualitas. 

Membuat semacam trial untuk jenis prasarana lain. 

Selanjutnya tambahkan dalam diskusi.... 

 

 

3. Cara bekerja sama dengan masyarakat 
A. Cara mengenal tokoh masyarakat 

Memberi instruksi 

Menjaga kualitas 

Memberikan umpan balik/koreksi 

Menolak pekerjaan 

Menggunakan metode trial 

Melakukan survei teknis bersama 

Berperan dengan orang dari atas/menerima tamu 

Menjaga produktivitas kerja 

Menerangkan isi desain dengan cara yang mudah dimengerti 

Menghindari emosi yang negatif 
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Menjaga sikap positif dan optimis 

Kiat‐Kiat yang berkaitan dengan aspek bekerja sama dengan masyarakat: 

Melakukan trial yang dikerjakan oleh tokoh masyarakat 

Membiasakan  berkunjung  dengan  melihat  papan  informasi,  gambar  desain,  dan  revisi 
terlebih dahulu. 

Memberanikan desa untuk menolak salah satu pengiriman bahan. 

Bilang  sama  ketua  kelompok  bahwa  kita  ingin  melihat  cara  memberitahukan  kepada 
pekerja bahwa pekerjaan harus dibongkar dan dipasang ulang karena salah. 

Mencoba menjelaskan sesuatu hanya dengan bertanya saja. 

Selanjutnya tambahkan dalam diskusi.... 
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4. Administrasi proyek 
A.  Mencairkan dana 

Memeriksa rencana penggunaan dana 

Memeriksa laporan penggunaan dana 

Melakukan pembukuan 

Memeriksa buKti pengeluaran 

Membayar tenaga kerja harian 

Membayar tenaga kerja borongan 

Melakukan catatan penerimaan bahan 

Membuat buku material 

Membuat revisi perencanaan 

Mengarsipkan buKti ganti rugi 

Menghitung kemajuan fisik 

Membuat dan memeriksa laporan periodik 

 

 

B.  Kiat‐Kiat yang berkaitan dengan administrasi proyek: 

Pembukuan dilakukan setiap hari bila ada transaksi apa pun. 

Persentase emajuan fisik dapat dihitung dengan menggunakan formulir MAP. 

Minta masyarakat biasa menjelaskan aturan ganti rugi. 
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5. Cara meningkatkan kapasitas masyarakat 
A.  Merencanakan pelatihan 

Melakukan pembimbingan tentang hal‐hal yang baru 

Melakukan pembimbingan untuk mengoreksi masalah 

Memberi umpan balik 

Identifikasi pelatihan 

Menyampaikan materi pelatihan 

Membuat grafik 

Menulis di depan kelas 

Melakukan OJT 

Mengajak partisipasi peserta 

Mengajak mereka bicara, tanpa memberi solusi terlebih dahulu 

Menggunakan berbagai metodologi pelatihan 

 

B.  Kiat‐Kiat yang berkaitan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat: 

Membayangkan  apa  saja  yang  harus  dapat  dilakukan  oleh  peserta  sesudah  pelatihan 
selesai. 

Mengembangkan keterampilan untuk membuat sketsa sesederhana mungkin. 

Memeriksa  ruangan  sebelum  acara  pelatihan,  untuk  melihat  apakah  semua  peserta 
dapat melihat layar, papan tulis, dan pembicara. 
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6. Bisa tampil di depan umum 
A.  Mengatur suara supaya jelas dan bisa didengar 

Menggunakan kontak mata dengan peserta 

Mengenal peserta 

Berbicara di depan orang banyak 

Menulis catatan sebelum bicara 

Menjawab pertanyaan yang muncul 

Menggunakan teknik pertanyaan untuk bertanya pada peserta 

Menggunakan teknik pertanyaan untuk menjawab pertanyaan dari pesrta 

Mengatur gerakan tangan 

Mengatur posisi di depan 

Membuat grafik sederhana dan cepat untuk menjelakan sesuatu 

Menggunakan humor yang layak 

 

B.  Kiat‐Kiat yang berkaitan dengan penampilan di depan: 

 

Cari peserta yang mengikuti dan ramah, dan menjelaskan materi rumit kepada dia. 

Jangan berdiri di satu tempat saja. 

Menggunakan acara pemanas suasana (icebreaker) yang relevan dengan materi. 
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7. Bisa memimpin pertemuan 
 

A.  Membuat agenda dan tujuan pertemuan 

Menjaga partisipasi peserta pertemuan 

Mengatur perjalanan rapat agar tidak keluar dari topik 

Memberi peserta kesempatan untuk menyampaikan pendapat sebelum diketahui pendapat 
pimpinan 

Mengetahui peran yang mendukung keberhasilan rapat 

Mengidentifikasi orang yang melakukan peran kondusif 

Mengetahui peran yang merusak rapat 

Mengidentifikasi orang yang melakukan peran negatif 

Mengatur situasi untuk meminimalkan pelakuan negatif  

Memimpin diskusi tentang penyelesaian masalah 

Menarik kesimpulan diskusi 

Menyinkronkan jadwal peserta pasca pertemuan 

 

B.  Kiat‐Kiat yang berkaitan dengan memimpin pertemuan: 

 

Memberi contoh lucu tentang peran yang merusak pertemuan 

Membatasi pembicaraan orang yang mendominasi diskusi dengan minta dia memimpin 
diskusi untuk masalah yang bersangkutan. 

Menunjukkan  pendiam  untuk  menjawab  pertanyaan  atau  memberi  saran  agar  ikut 
berpartisipasi. 

Selalu mengikuti sopan santunnya pertemuan sebagai contoh bagi peserta lain 
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8. Bisa memecahan masalah 
 

C. Mengidentifikasi masalah (perselisihan antara situasi dan harapan)  
Memecahkan masalah secara logika (rasional) 

Mengidentifikasi asumsi yang dipakai 

Membangkitkan alternatif‐alternatif penyebab masalah 

Membangkitkan banyak alternatif penyelesaian masalah 

Menguji calon solusi untuk menentukan apakah solusi betul‐betul menyelesaikan masalah 

Membayangkan efek samping dari solusi yang akan dilaksanakan (hal‐hal tak terduga) 

Menerapkan berbagai teknik Berpikir ke Samping 

Menentukan kapan pakai logika dan kapan pakai BKS 

Melakukan curah pendapat sesuai aturannya 

Menggunakan teknik pemecahan masalah untuk menyelidiki kesempatan baru 

 

 

B.  Kiat‐Kiat yang berkaitan dengan pemecahan masalah: 

 

Selalu mengidentifikasi dan menguji segala asumsi sebelum menjalankan analisis 

Jangan memutuskan solusi kalau belum ketemu empat alternatif solusi 

Lebih mudah mencari  solusi  kalau masalah  dipecahkan menjadi  banyak  bagian  (bagian 
boleh tumpang tindih dan boleh juga tidak lengkap) 
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9. Berdisiplin 
 

A.  Selalu tepat waKtu 

Tidak mengingkar janji dengan masyarakat 

Membuat jadwal agar mudah dihubungi 

Melakukan catatan lengkap 

Bertanya bila belum mengerti 

Melakukan kunjungan efeKtif 

Selalu tahu apa yang terjadi 

Menjadi proaKtif daripada reaKtif 

Tidak menipu siapa‐siapa 

Sabar selalu 

 

B.  Kiat‐Kiat yang berkaitan dengan disiplin: 

 

Sering membaca kembali catatan yang telah dibuat 

Menetapkan jadwal praKtek di tempat tinggal atau Posko, agar semua desa tahu waKtu dan 
tempat untuk menghubungi KADER TEKNIK 

Sebelum melakukan kunjungan, menulis tujuan minimal kunjungan 
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10. Bisa menulis dengan jelas dan benar 
A.  Berbahasa Indonesia yang baik dan benar 

Berbahasa yang jelas 

Menghindari istilah teknis, akademis, asing 

Membuat outline sebagai dasar penulisan 

Selalu melakukan revisi, revisi, revisi 

Menulis kesimpulan yang berdasarkan pembahasan yang ada, tidak muncul 

Menulis latar belakangan atau pendahuluan 

Menerangkan metodologi 

Menjelaskan analisisnya 

Menulis lampiran 

 

B.  Kiat‐Kiat yang berkaitan dengan aspek penulisan: 

Membacakan semua yang ditulis minimal dua kali sebelum dikirim ke siapa‐siapa 

Membeli kamus yang baik, dan sering menggunakan kamus 

Mencoba menghapus ¼ dari kata yang ada di satu alinea 

Membayangkan siapa akan membaca suatu tulisan, dan menyesuaikan bahasanya 
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Cara Belajar ke‐10 Aspek dan Kepribadian 

1. Dibimbing  oleh,  Tenaga  Pelatih Masyarakat,  PJOK,  FT,  FTKab,  ahli  teknis,    atau  tamu  lain 
dengan metode OJT 

2. Membaca  buku  referensi,  petunjuk,  bahan  pelatihan.   DaKtar  buku  teknis  dan  nonteknis 
terdapat di buku Panduan Supervisi Teknis yang EfeKtif, yang akan diberikan kepada semua 
Kader Teknik. 

3. Berpartisipasi aktif dalam pertemuan dan pelatihan IST 

4. Selalu mencatat situasi di lapangan, permasalahan, pertanyaan 

5. Sering berefleksi tentang kemampuan pribadi yang ada 

6. Membuat rencana melengkapi ilmu dan keterampilan 

Keterampilan lain yang diperlukan 

1. Komputer  (pengolahan  kata,  spreadsheet,  presentasi,  menggambar,  membuat  program 
database, email, Internet) 

2. Kemampuan teknis untuk berbagai jenis prasarana sederhana 

3. Cara memeriksa prasarana 

4. Pendalaman cara menyelesaikan masalah, baik rasional maupun kreatif 

5. Pemeliharaan 

6. Membuat gambar teknis  
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1.  Desain teknis prasarana 
Kader Teknik dianggap cukup berpengalaman apabila telah melakukan hal‐hal yang diuraikan di 
bawah  ini   (kemampuan  ini sangat bergantung pada  jenis prasarana yang dibangun oleh desa‐
desa, sehingga belum tentu dapat diselesaikan pada satu tahun): 

Telah dibuat desain untuk semua  jenis prasarana desa yang pokok (jalan yang diperkeras, dua‐
tiga tipe jembatan, air bersih, perpipaan air, gedung (pasar, sekolah, dsb), jaringan irigasi).   

Untuk setiap  jenis proyek di atas, dapat menyebutkan  lima masalah kunci masing‐masing, yang 
selalu harus diperhatikan, sekaligus dengan cara mengatasi masalahnya atau cara menghindari 
masalah. 

Telah menghitung  volume  bahan  untuk  jenis  proyek  di  atas,  termasuk  faKtor  lossnya.    Bisa 
memeriksa  RAB  teman‐teman  untuk  melihat  apakah  volume  bahan  masuk  akal  (pada  saat 
asistensi atau yang lain). 

 

Telah menggunakan SAP/VAP/MAP untuk mengestimasikan jumlah HOK yang dibutuhkan untuk 
jalan.  Telah menggunakan cara lain (seperti BOW) untuk menghitungkan jumlah HOK yang lain. 

Telah melakukan survei harga sendiri dan memeriksa survei harga yang dilakukan oleh desa. 

Telah mengisi  format  kebutuhan  alat  berat  untuk  dua  jenis  alat  berat  yang  berbeda,  dengan 
menghitung kebutuhan alat berat sebagai take‐off sheet di gambar desain/RAB. 

Telah menulis spesifikasi bahan konstruksi, termasuk batu belah, beton dan bahan adukannya, 
kayu, dan besi. Telah menolak hasil pengiriman suplier yang tidak memenuhi spesifikasi. 

Telah menghitung  volume  kebutuhan  air  bersih  untuk  kampung,  ukuran  pipa  air  untuk  tiap 
bagian dari  jaringan air bersih, debit air untuk  jaringan  irigasi, berbagai  jenis  stabilitas  fondasi 
jembatan dan tembok penahan tanah, dan kekuatan gelagar jembatan yang dibutuhkan. 

Telah mengisi formulir dampak lingkungan negatif dengan dua masalah serius dan dua masalah 
yang pasti akan muncul, untuk minimal tiga jenis prasarana.  FT telah memeriksa dan menerima 
pemilihan dampak negatif yang dicantumkan. 
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2. Metode konstruksi prasarana di lapangan 
Kader Teknik dianggap cukup berpengalaman apabila telah melakukan hal‐hal yang diuraikan di 
bawah  ini   (kemampuan  ini sangat bergantung pada  jenis prasarana yang dibangun oleh desa‐
desa, sehingga belum tentu dapat diselesaikan pada satu tahun): 

Telah mengawasi  lokasi pembangunan prasarana yang menggunakan bahan yang dikirim oleh 
suplier, dengan setiap pengiriman diperiksa kualitas, diukur volume oleh masyarakat, dan diberi 
catatan DO sesuai volume yang diterima.  Terdapat aturan tentang tempat pemeriksaan. 

Telah  mengawasi  lokasi  pembangunan  prasarana  yang  menggunakan  bahan  yang  harus 
disimpan dengan baik, seperti semen dan pipa PVC.  Tidak ada lokasi yang disimpan dengan cara 
yang merugikan masyarakat. 



modul masyarakat: peningkatan kualitas kegiatan sarana prasarana 
28 

Telah  membangun  jalan  yang  diperkeras  dengan  lapisan  batu,  sesuai  standar  Telford  atau 
Telasah, termasuk lapisan pasir, batu pinggir, batu kunci, jenis batu, dan arah batu.  Tidak terjadi 
koreksi FT tentang pemasangan batu. 

Telah membangun  prasarana  dari  beton  bertulang,  tanpa  ada  beton  yang  posisi  tidak  sesuai 
dengan rencana karena gesernya begisting atau penyangga. 

Telah  ada  kegiatan  pembangunan  prasarana  dari  beton,  dan  tidak  terjadi  pengadukan  beton 
oleh masyarakat dengan cara yang salah, yang dicatat oleh FT  tanpa dikoreksi  terlebih dahulu 
oleh KADER TEKNIK.  Pengadukan yang salah termasuk air yang tidak bersih, adukan yang terlalu 
encer, agregat yang berdebu, pengadukan yang campurannya kurang seragam. 

Ada  prasarana  dari  beton  bertulang,  dan  tidak  terjadi  lokasi  tempat  FT  mencatat  salah 
penulangan sebelum dikoreksi oleh KADER TEKNIK, atau besi yang kelihatan pada saat begisting 
dibuka.   Salah penulangan termasuk  jarak yang tidak sesuai,  jarak dari begisting yang di bawah 
standar, tulangan yang dapat bergoyang, salah ukuran besi, atau tidak ada kail yang dibutuhkan. 

Telah menggunakan tes sederhana untuk membedakan antara jenis tanah di lapangan. 

Tidak terjadi tempat kerja yang sangat berantakan, pekerja saling mengganggu, becek, atau yang 
memaksakan dua kali kerja karena yang sudah selesai dirusak. 

Telah membangun  fondasi  kuat  untuk  jembatan,  gedung,  atau  tembok  penahan  tanah  yang 
tinggi.  Tidak terjadi ada penggeseran bangunan karena fondasi kurang kuat. 

Telah memasang pasangan batu sebagai tembok atau talud.  Tidak ada pasangan batu yang salah 
adukannya, posisi batu, atau jenis batu. 

Telah membangun prasarana air bersih yang termasuk perpipaan, dan tidak terjadi air bocor dari 
pipa distribusi, dan tidak ada pipa PVC yang tidak ditanam. 

Telah dibuat tembok yang menggunakan suling air, atau prasarana air bersih yang menggunakan 
saringan untuk membersihkan air kotor, tanpa ada lokasi yang salah pembuatannya. 

Telah membangun gedung  (sekolah, pasar, dsb) dengan menggunakan  kuda‐kuda  yang  sesuai 
standar, tanpa membangun kuda‐kuda yang salah. 

Telah memasang  gelagar  besi  atau  kayu  yang  sesuai,  tanpa dibangun  yang  dikoreksi oleh  FT.  
Kesalahan  termasuk  pengecatan,  diafragma,  kuku  macan,  peletakannya,  sambungannya 
(kekuatan dan letak), dan pengelasan. 

Telah  ada  kegiatan  penggalian  sumur  yang  berfungsi,  sesuai  dengan  dimensi  dan  jenis 
perlindungan, tanpa terjadi keruskan yang mengurangi fungsinya. 

Telah  terjadi  kebutuhan  untuk  mengeringkan  tempat  kerja  (seperti  fondasi  jembatan)  yang 
dapat dilaksanakan karena dikeringkan. 

Telah dapat menyebut 20 cara meningkatkan kualitas pelaksanaan dengan contohnya. 

Telah menggunakan SAP/VAP/MAP untuk perencanaan jalan dan untuk mengukur kemajuan.  
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3. Cara bekerja sama dengan masyarakat 
Kader Teknik dianggap cukup berpengalaman apabila telah melakukan hal‐hal yang diuraikan di 
bawah ini: 
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Dapat menjelaskan cara pencairan dana UPK ke TPK, sesuai dengan aturan PTO, tanpa kesulitan 
dalam proses pencairan. 

Desa telah dibimbing tentang penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD), dan tidak terdapat 
RPD yang disetujui tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Desa  telah  membuat  laporan  penggunaan  dana,  dan  tidak  terdapat  LPD  yang  tidak  sesuai 
dengan aturannya. 

Telah memeriksa pembukuan di TPK, dan tidak ada kesalahan dalam pemukuan yang ditemukan 
oleh  FT  kecuali  yang  diidentifikasi  oleh  Kader  Teknik  terlebih  dahulu.    Menjawab  semua 
pertanyaan TPK tentang pembukuan tanpa harus minta penjelasan dari UPK , PL atau lainya 

Tidak ada  kesalahan  tentang buKti pengeluaraqn  kecuali  yang diidentifikasi oleh Kader Teknik 
terlebih dahalu. 

Telah memeriksaan pengisian  format dan pembayaran tenaga kerja harian, tanpa ada masalah 
serius seperti tanda‐tangan fiktif, perhitungan HOK yang salah, penerimaan oleh ketua kelompok 
sebagai wakil kelompok, atau tenaga kerja yang tidak terdaKtar. 

Telah  memeriksa  pembuatan  format  untuk  pembayaran  tenaga  kerja  borongan,  tanpa  ada 
masalah dengan HOK ekuivalen, pembayaran per kelompok (bukan  individu), atau pembayaran 
di atas standar biaya menurut RAB. 

Masyarakat telah melakukan catatan penerimaan bahan yang lengkap. 

Telah menjelaskan cara membuat buku material, dan kesalahannya dikoreksi sebelum diperiksa 
oleh UPK, PL atau lainya. 

Telah membuat revisi perencanaan sesuai dengan aturan main, tanpa kegiatan revisi di lapangan 
yang belum dibuat Berita Acaranya. 

Telah menjelaskan aturan ganti rugi kepada masyarakat, dan tidak ditemukan penyerahan lahan 
atau aset lain tanpa ada dokumentasinya, serta tidak dijumpai orang yang mengatakan tidak ada 
ganti rugi. 

Telah  menghitung  kemajuan  fisik  sesuai  dengan  kemajuan  kegiatan  konstruksi  di  lapangan, 
berdasarkan formulir bantuan atau SAP/VAP/MAP. 

Telah memeriksa laporan bulanan desa, dan tidak ditemui kesalahan yang belum diketahui oleh 
Kader Teknik 

 

 

Ujian Kemampuan Diri 

4. Administrasi proyek 
Kader Teknik dianggap cukup berpengalaman apabila telah melakukan hal‐hal yang diuraikan di 
bawah ini: 

Telah berhasil mencairkan dana dan KPPN dan mengambil dana dari rekening UPK kepada Tim 
Pengelola Kegiatan di desa. 
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Telah melatih TPK tentang pengisian formulir Rencana Penggunaan Dana, dan telah memeriksa 
penggunaannya yang dinilai tepat.  Pada saat diperiksa oleh FT, tidak ada pernyataan bahwa RPD 
seharusnya ditolak. 

Telah melatih  TPK  tentang  pembuatan  Laporan  Penggunaan Dana,  dan  telah memeriksa  LPD 
yang dinilai tepat.  Pada saat LPD diperiksa oleh FT, tidak ada pernyataan bahwa LPD tidak betul. 

Telah  melatih  bendahara  TPK  tentang  pembukuan,  dan  waKtu  diperiksa  FT  tidak  ketemu 
kesalahan oleh FT yang belum dikoreksi oleh KADER TEKNIK (halaman diperiksa KADER TEKNIK, 
baru diperiksa FT). 

Telah memeriksa  pengesahan  buKti  pengeluaran,  dan  pada  saat  pemeriksaan  oleh  FT  tidak 
ketemu buKti pengeluaran yang tidak sah. 

Telah  ada  pembayaran  tenaga  kerja menurut  daKtar  hadir  harian,  dan  tidak  ada  orang  yang 
belum  terdaKtar,  tidak ada  tanda  tangan yang perlu dicurigai, dan  tidak ada kesalahan dalam 
penghitungan  HOK maupun  jumlah  biaya.    Tidak  ada  tenaga  kerja  yang  dibayar  oleh  ketua 
kelompok sebagai wakilnya. 

Telah  ada  pembayaran  tenaga  kerja menurut  prestasi  kerja,  dan  perhitungan  HOK  ekuivalen 
ditentukan  untuk  kelompok  dengan  cara  hitung  yang  benar,  tidak  ada  anggota  yang  belum 
terdaKtar,  tidak  ada  pembayaran  kepada  ketua  kelompok  tetapi  langsung  ke  pekerja.   
Terdapat anggota kelompok yang dibayar lebih sedikit daripada teman‐teman lain. 

Telah ada catatan penerimaan bahan yang lengkap, dengan ukuran, volume, nomor kendaraan, 
dan waKtu & tanggal penerimaan.  Pada pemeriksaan oleh FT, tidak ketemu buKti yang tidak sah. 

Telah  melatih  TPK  tentang  pembuatan  buku  material,  dan  buku  material  sesuai  dengan 
penerimaan dan pembayaran bahan serta kemajuan di lapangan. 

Telah dibuat revisi atas perencanaan awal, dengan penjelasan yang masuk akal dan detail‐detail 
perubahan,  termasuk  sketsa.    FT  tidak  ketemu perubahan di  lapangan  yang belum dilengkapi 
Berita Acara Revisi. 

Telah menjelaskan  aturan main  ganti  rugi  tanah  atau  aset  lain  kepada masyarakat, dan  telah 
memeriksa arsip buKti ganti rugi.   Pada saat pemeriksaan, tidak ada FT yang ketemu aset yang 
disumbangkan  tanpa  terdapat  hitam‐atas‐putih  di  arsip.    Tidak  ada masyarakat  yang  bilang, 
“tidak boleh ada ganti rugi.” 

Telah  menghitung  estimasi  kemajuan  fisik  dengan  menggunakan  lampiran  formulir  laporan 
kemajuan atau MAP.   Estimasi kemajuan fisik oleh FT tidak  jauh berbeda dengan estimasi oleh 
KADER TEKNIK. 

Telah membuat  laporan  periodik  yang  cukup  lengkap,  dan  telah memeriksa  dan mengoreksi 
laporan bulanan dari TPK.   Pada  saat pemeriksaan, FT  tidak ketemu  laporan desa yang masih 
mencantumkan kesalahan yang serius. 
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5. Cara meningkatkan kapasitas masyarakat 
Kader Teknik dianggap cukup berpengalaman apabila telah melakukan hal‐hal yang diuraikan di 
bawah ini: 



modul masyarakat: peningkatan kualitas kegiatan sarana prasarana 
31 

Telah membuat rencana pelatihan tertulis untuk kebutuhan masyarakat, lengkap dengan modul 
pelatihan, kebutuhan bahan, materi pelatihan, dan rencana waKtu. 

Telah  melakukan  pembimbingan  kepada  kader  teknis  tentang  suatu  ilmu  baru  yang  belum 
diberikan pada pelatihan resminya. 

Telah mengidentifikasi orang yang melakukan sesuatu yang perlu dikoreksi. 

Telah memberi umpan balik efeKtif kepada orang yang melakukan sesuatu yang harus dikoreksi, 
sesuai  dengan  aturan  pemberian  umpan  balik  dengan  baik.    Tidak  ada  laporan  bahwa  tidak 
memberi umpan balik, menunda pemberian umpan balik, atau marah‐marah pada saat memberi 
koreksi. 

Telah  melalukan  analisis  pembimbingan  untuk  mencoba  mengidentifikasi  alasan  mengapa 
kinerja tidak dapat diperbaiki melalui pemberian umpan balik. 

Telah mengidentifikasi beberapa kebutuhan sebagai topik pelatihan, dan ada catatan tertulisnya. 

Telah berfungsi sebagai pelatih dalam acara pelatihan, dan ada peserta mengatakan pemberian 
sangat  jelas  dan  berguna  baginya.  Tidak  ada  informasi  bahwa  banyak  peserta masih  bingung 
tentang topik yang diberikan. 

Telah membuat grafik sederhana untuk digunakan dalam acara pelatihan, yang mudah ditangkap 
oleh peserta.  Tidak ada informasi bahwa grafik malah membingungkan peserta. 

Telah menulis di depan kelas, pada papan tulis atau whiteboard atau pakai komputer.   Tulisan 
selalu dapat dibaca oleh peserta yang duduk paling jauh. 

Telah melalukan On‐the‐Job Training dengan kader teknis, tim pengelola kegiatan, dan pekerja di 
lapangan. 

Telah melakukan pelatihan dengan partisipasi dan semangat peserta sangat tinggi. 

Telah membiasakan mendengar pendapat atau solusi masyarakat sebelum memberi solusi. 

Telah melakukan berbagai metodologi pelatihan dengan memilih metode  yang  sesuai dengan 
situasi.   Minimal dicoba  enam metode  yang berbeda  (IST bukan metode pelatihan).   Metode 
yang ada termasuk Focus Group Discussion, simulasi, studi banding, ceramah, analisis kerusakan, 
kaji silang, curah pendapat, asistensi, Barn Raising, antara lain. 
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6.  Bisa tampil di depan umum 

Kader  Teknik  dianggap  cukup mampu  apabila memperlihatkan  kepribadian  dan  keterampilan 
seperti yang diuraikan di bawah ini: 

Telah melatih suara diri agar dapat didengar oleh peserta paling jauh, dengan jelas ucapannya. 

Telah  melatih  diri  agar  selalu  melihat  kepada  mata  peserta  secara  bergantian,  agar  semua 
peserta merasa diperhatikan oleh pembicara. 

Telah membiasakan mengenal  peserta  sebelum  acara,  dengan  arti  selalu  tahu  latar  belakang 
peserta dan kemampuannya, bukan nama peserta, jumlah anaknya, atau tempat asalnya. 
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Telah bicara di depan lebih dari 60 orang tanpa pengeras suara, atau 100 orang dengan pengeras 
suara. 

Telah  bicara  di  depan  banyak  orang  tanpa  kehilangan  perhatian  peserta,  karena  mampu 
mengendalikan ruangan. 

Telah biasa menulis catatan lengkap sebelum berbicara di acara, agar tidak lupa apa yang perlu 
diucapkan. 

Telah menjawab  pertanyaan  di  depan  umum,  tanpa  jawaban  ditunda  atau  diarahkan  kepada 
orang lain, dengan jawaban yang tepat, singkat, dan dapat diterima. 

Telah menggunakan  teknik melemparkan  pertanyaan  kepada  peserta,  daripada  harus  selalu 
bicara sendiri. 

Telah menggunakan teknik bertanya untuk menjawab pertanyaan dari peserta, sehingga orang 
lain menjawab dan orang lain lagi memberi kritik tentang jawaban. 

Telah melatih  diri  supaya  tangan  dapat  digunakan  untuk mendukung  apa  yang  disampaikan, 
tanpa kelihatan seperti boneka yang ditali dari atas. 

Telah melatih diri supaya posisi sering berubah, kadang‐kadang di kiri, kadang‐kadang di kanan, 
kadang‐kadang maju ke tengah peserta, dan sebagainya. 

Telah membuat grafik yang sederhana dan cepat, dan yang dapat dimengerti maksudnya oleh 
anak‐anak. 

Telah menggunakan  humor  untuk memperlancar  pembicaraan,  tetapi  tidak menghina  siapa‐
siapa atau membuat orang sakit hati.  Tidak kelihatan kurang serius karena selalu menggunakan 
humor, atau menggunakan humor yang dianggap tidak lucu. 
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7. Bisa memimpin pertemuan 
Kader  Teknik  dianggap  cukup mampu  apabila memperlihatkan  kepribadian  dan  keterampilan 
seperti yang diuraikan di bawah ini: 

Telah memimpin pertemuan. 

Telah membuat  agenda pertemuan  lengkap dengan output  yang diharapkan  yang dibagi  atau 
diumumkan di awal pertemuan. 

Telah memimpin pertemuan dengan partisipasi penuh oleh peserta, sehingga tidak ada satu pun 
peserta yang tidak menyumbang pendapat. 

Telah memimpin pertemuan  sehingga diskusi dijaga  supaya  selalu kembali  cepat  ke  topik bila 
ada menyampaikan pendapat yang kurang relevan. 

Telah  biasa minta  pendapat  peserta  lain  sebelum mengeluarkan  pendapat  diri  sendiri,  untuk 
mencegah peserta hanya mengikuti keinginan pimpinan. 

Telah belajar tentang peran orang yang mendukung keberhasilan pertemuan, seperti orang yang 
suka menyimpulkan, orang yang mencari kompromi, orang yang menjaga waKtu, dan lain‐lain. 
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Telah  mengikuti  pertemuan  dan  mengidentifikasikan  orang  yang  melakukan  hal‐hal  yang 
kondusif (mendukung keberhasilan), dan memberi umpan balik positif kepadanya. 

Telah belajar  tentang peran orang yang merusak pertemuan, seperti orang yang mendominasi 
pembicaraan, yang mengetawakan orang  lain, yang bicara dengan  tetangganya, yang menolak 
kompromi, atau yang suka berdebat. 

Telah mengikuti pertemuan dan mengidentifikasi orang yang melakukan hal‐hal yang merusak 
pertemuan, dan memberi umpan balik kepadanya. 

Telah memimpin pertemuan dan melakukan hal‐hal yang dapat meminimalkan perlakuan negatif 
sebelum terjadi. 

Telah memimipin diskusi yang berhasil untuk menyelesaikan masalah teknis dan masalah umum. 

Telah memimpin  pertemuan  dan melakukan  penyimpulan  hasil  diskusi  agar  dapat  disepekati 
semua peserta. 

Telah melakukan sinkronisasi jadwal kunjungan bersama peserta pada acara pertemuan. 
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8. Bisa memecahan masalah 
Kader  Teknik  dianggap  cukup mampu  apabila memperlihatkan  kepribadian  dan  keterampilan 
seperti yang diuraikan di bawah ini: 

Telah mengidentifikasikan masalah yang merupakan perselihsihan antara  situasi dan apa yang 
diharapkan.   

Telah melakukan penyelesaian masalah dengan metode logika (rasional).  

Telah biasa mengidentifikasikan  asumsi  yang mendasari pernyataan  tentang  faKta‐fakat  kasus 
atau masalah.  Tiap asumsi diuji kebenarannya dan kewajarannya. 

Dengan menggunakan logika, biasa mentukan beberapa alternatif penyebab masalah. 

Telah  menguji  ketepatan  alternatif  penyebab  masalah,  untuk  menentukan  penyebab  yang 
menjawab semua gejala masalah. 

Telah membangkitkan banyak alternatif penyelesaian masalah (solusi). 

Telah menguji calon solusi untuk menentukan apakah solusi betul‐betul menyelesaikan masalah. 
Tidak memilih solusi yang tidak memecahakan masalah. 

Telah  membayangkan  efek  samping  dari  calon  solusi  yang  paling  dimungkinkan  untuk 
memperikirakan hal‐hal tak terduga.   Tidak memilih solusi yang mempunyai efek samping yang 
negatif dan serius. 

Sebagai  metode  alternatif  dalam  penyelesaian  masalah,  telah  menerapkan  berbagai  teknik 
Berpikir  ke  Samping.    Telah  menghasilkan  alternatif  yang  belum  pernah  dipertimbangkan 
sebelumnya. 

Telah menentukan kapan pakai logika dan kapan pakai BKS, dengan tepat. 
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Telah melakukan curah pendapat sesuai aturannya untuk membangkitkan banyak alternatif. 

Telah menggunakan teknik pemecahan masalah untuk menyelidiki sesuatu kesempatan baru. 
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9. Berdisiplin 
Kader  Teknik  dianggap  cukup mampu  apabila memperlihatkan  kepribadian  dan  keterampilan 
seperti yang diuraikan di bawah ini: 

Selalu tepat waKtu pada saat menghadiri pertemuan, walaupun orang lain suka terlambat. 

Selalu memenuhi apa yang dijanjikan kepada masyarakat.  Tidak mengingkar janji, kecuali sangat 
terpaksa.   Tidak dianggap sebagai pelupa oleh masyarakat.   Tidak dianggap sebagai orang yang 
tidak peduli oleh masyarakat.   Tidak pernah menjanjikan apa yang tidak mungkin dilaksanakan 
kepada siapa‐siapa. 

Telah  menetapkan  “jam  praKtek”  di  tempat  kos  atau  di  Posko,  dan  ditempelkan  jadwal 
kunjungan  ke  lapangan  di  situ  agar  dapat  dicari  oleh  masyarakat  yang  mempunyai  hal‐hal 
penting untuk dibahas, ditanya, atau disampaikan.   Kegiatan diatur agar  cukup  sesuai dengan 
apa dijadwalkan. 

Mempunyai buku catatan tentang semua  informasi yang perlu diingat dari  lokasi kegiatan atau 
dari atas.   Bila diperiksa,  kelihatan diisi  setiap ada  kegiatan di  lapangan.   Buku  catatan  sering 
dibaca atau diperiksa, untuk mengingatkan hal‐hal yang harus dilakukan, dengan menggunakan 
simbol‐simbol, warna, atau cara lain untuk menyoroti yang harus dibacakan kembali.  Jika buku 
dipelajari oleh FT, tahu situasi di setiap lokasi. 

Kader Teknik tidak boleh malas bertanya, sehingga jika ada yang belum jelas dipertanyakan pada 
yang lebih tahu.  

Telah melakukan kunjungan yang efeKtif, sehingga tujuan kunjungan tercapai dan hasil dibahas 
bersama  kader  teknis  dan  tim  pengelola  kegiatan.    Buku  bimbingan  selalu  diisi  setiap  ada 
kunjungan  dengan  lebih  dari  satu  pesan.    Tidak  ada  unsur  yang  selalu  tidak  diperhatikan, 
walaupun tidak semua unsur harus diperhatikan setiap kunjungan. 

Telah tahu keadaan di medan.  Jika dipertanyakan oleh FT atau Tim Koordinasi Kabupaten dapat 
menjawab, dan tidak sering menjawab “akan saya cari” informasinya. 

Telah bersifat proaKtif (jemput bola) daripada reaKtif, sehingga telah mengantipasi masalah yang 
belum muncul di lapangan. 

Kader Teknik jelas tidak boleh menipu siapa‐siapa, atau memberi kesan menipu.  Tidak memberi 
kesan bahwa hanya mengerjakan sesuatu karena mempunyai kepentingan sendiri. 

Telah memperlihatkan kesabaran  luar biasa.   Tidak kelihatan kesal bila harus menunggu  lama.  
Tidak  kelihatan  kesal  bila  keterangan  harus  diulangi  berulang  kali.    Tidak memaksakan  orang 
untuk menyelesaikan sesuatu dengan waKtu yang sangat singkat.  
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10. Bisa menulis dengan jelas dan benar 
 

Kader  Teknik  dianggap  cukup mampu  apabila memperlihatkan  kepribadian  dan  keterampilan 
seperti yang diuraikan di bawah ini: 

Hasil penulisan tidak memperlihatkan banyak kesalahan dalam menggunakan bahasa Indonesia, 
menurut kamus atau buku tata bahasa. 

Telah  ditulis  keterangan  yang  mudah  dimengerti  oleh  berbagai  pembaca.    Tidak  perlu 
menambah penjelasan tentang keterangan yang telah dibuat.  Pada tulisannya, tidak ada banyak 
kata yang dapat dihapus tanpa mengubah makna kalimat.  Tidak ada kalimat‐kalimat yang tidak 
diperlukan, tetapi ditulis asal bunyi (asbun). 

Telah menulis  dengan menggunakan  bahasa  Indonesia  yang  sederhana,  dengan menghindari 
istilah teknis, bahasa akademis, dan bahasa asing.  Hal ini juga berlaku untuk bahasa lisan. 

Telah biasa menulis berdasarkan suatu outline yang disusun sebagai kerangka penulisan.   Pada 
kerangka tersebut dapat melihat kerangka besar, serta perincian kunci.   Outline tersebut dapat 
diperlihatkan bila diminta. 

Telah  biasa  merevisi  tulisan  minimal  dua  kali  sebelum  dikirim  kepada  siapa‐siapa.    Dapat 
memperlihatkan versi pertama dan kedua bila diminta (di kertas atau versi di komputer).  Hal‐hal 
yang direvisi minimal 10  item per halaman untuk revisi pertama dan 5  item per halaman untuk 
revisi kedua. 

Bila menulis  laporan atau makalah yang ada bagian kesimpulan, telah memastikan bahwa tidak 
ada faKta atau argumen yang muncul pertama kali di bagian kesimpulan. 

Telah membuat laporan atau makalah dengan bagian Later Belakang atau Pendahuluan, tempat 
memberitahukan kepada pembaca segala hal dasar yang perlu dimengerti sebelum memikirkan 
hal‐hal yang dipermasalahkan.  Untuk laporan dan makalah, tidak menganggap semua pembaca 
sudah tahu masalah yang dibahas. 

Telah menulis makalah  atau petunjuk  yang menerangkan  suatu metodologi  atau proses,  agar 
orang dengan mudah dapat melakukan hal‐hal yang diharapkan tanpa banyak pertanya. 

Telah memperlihatkan  suatu  analisis masalah  serta  rekomendasi,  dengan  argumen  yang  kuat 
dan  pernyataan  yang  valid,  sehingga  pembaca  terdorong  untuk menerima  kesimpulan  yang 
ditulis. 

Telah membuat tabel data yang memperjelas suatu situasi, tanpa dicantumkan data‐data yang 
tidak diperlukan dan  tanpa  salah hitung.   Semua angka memperlihatkan angka  signifikan  saja, 
tidak terdapat digit yang tidak wajar menurut akurasi data yang ada.  

Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat  &  lokasi  pelatihan,  silakan 
identifikasi / ditambahkan: 
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MODUL  : SARANA PRASARANA PERDESAAN  

 

POKOK BAHASAN  :  2. SURVEY TEKNIK 

TUJUAN  :  • Peserta dapat melakukan pengukuran dan survey teknik 
• Peserta dapat memahami dan mampu menggunakan rumus 

7 
• Peserta dapat mengetahui kualitas material 

DURASI  :  120 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  • Panduan singkat survey teknis 
• Panduan pelaksanaan survey bahan dan alat 
• Proses perencanaan dari sudut pandang perencana 
• Panduan kualitas material

 

PENGANTAR: 

Modul  ini  bertujuan  untuk  membantu  peserta  latih  dapat  melaukuan  survey  teknis  untuk 
perencanaan  kegiatan  infrastrukturnyang  diusulkan  oleh  masyarakat,  survei  ini  berbeda  untuk 
kegiatan  infrastruktur,  gedung,  jalan,  irigasi  dll,  jenis  prasarana  yang  berbeda  cara  mensurvei 
berbeda juga. 
Kegiatan  survey  juga dilakukan untuk menentukan harga bahan, alat dan upah yang akan dipakai 
dalam penyusunan RAB, survey ini dilakukan agar mendapat kwalitas dan harga yang lebih murah. 
 

PANDUAN FASILITASI: 

 Penjelasan : 
Penjelasana tentang survey, contoh melakukan survey jalan, antara lain menjelaskan tentang  

 Survey Antar Patok (SAP) 
 Volume Antar Patok (VAP) 
 Mandays antar Patok (MAP) 
 Take Off Sheet (TOS) 
 Sketsa kondisi tanah asli 
 Perhitungan galian dan timbunan 

 Penugasan  : 
Praktek  lapangan  tentang  survey  jalan,  penjelasan  tentang  penggunaan  kompas,  penggunaan 
klino meter,pemasangan  patok,  pembuatan  gambar melintang  dan memanjang  dan  pengisian 
SAP  hasil  kegiatan  survey  jalan  dimasukkan  dalam  formulir  SAP. menghitung  volume  dengan 
VAP, menghitung HOK dengan MAP, menghitung pakaian material, alat dan upah menggunakan 
TOS, membuat sketsa kondisi tanah asli, dan menghitung galian dan timbunan  

 Penjelasan : 
Penjelasan  oleh  fasilitator  bagaimana menggunakan  rumus  tujuh,  peserta  latih mencoba  tiap 
rumus yang digunakan dengan soal soal yang diberikan oleh fasilittator. 

 Brainstorming : 
Lakukan curah pendapat dengan mebuka pertanyaan pembuka  “kenapa diperlukan survey harga 
sebelum membuat RAB?”. 

 Penjelasan : 
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Penjelasan oleh fasilitator tentang manfaat memperoleh material yang baik hubunganya dengan 
kualitas pekerjaan infrastruktur. 

 Brainstorming : 
Lakukan curah pendapat tentang hubungan kualitas pekerjaan dengan kualitas material yang 
baik dengan memberikan pertanyaan” Apa hubungan sebab akibat dengan kualitas material 
dengan hasil pekerjaan infrastruktur?” 

 Tanya Jawab : 
Berikan  kesempatan  kepada  peserta  untuk  menanyakan  hal‐hal  yang  kurang  atau  belum 
dipahami tentang material yang baik, contoh ciri ciri material yang baik kualitasnya  

 Penegasan : 
Berikan penegaan-penegasan tentang pokok bahasan dan dihubungkan beberapa 
pertanyaan yang diajukan peserta tadi. 

PENJELASAN MATERI: 

Survei Harga Satuan Bahan/Alat 

Hal‐hal penting untuk diperhatikan: 

1) Alamat lokasi survei 

2) Nama responden yang memberi informasi 

3) Tulis informasi bahan/alat secara jelas dan lengkap 

a. Jenis bahan atau alat  

(contoh: batu agar dilengkapi dengan dengan asal atau warna seperti batu gunung/putih, 
batu kali/hitam)  

b. Ukuran bahan  

(contoh: diameter besi ditulis besar diameternya kemudian diberi keterangan gemuk atau 
kurus) 

c. Kapasitas alat dan tahun pembuatan 

d. Kualitas bahan  

(contoh: pipa ditulis SII atau SNI, juga nama pabrik pembuatnya)  

4) Tulis kira‐kira jarak dari lokasi survei material ke desa 

5) Tulis harga sesuai informasi 

6) Ingat bahwa untuk batu, pasir, sirtu yang dicari adalah material yang memakai satuan m3.  

Harus jelas yaitu m3 yang diukur secara terus menerus pada saat pelaksanaan, tidak berdasar 
satuan rit = ... m3    

7) Hasil survei agar dibahas dalam rapat TPK, FD, Kader Teknik, Kepala Desa/BPD dan Masyarakat 
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Contoh: Survei Harga Bahan dan Alat 

Desa    : SUKSES 

Kecamatan    : Harapan 

Kabupaten    : Harapan Sukses                                    PERIODE  SURVEI  : 
JUNI  2008 

Jenis bahan/alat 

Lokasi survei 

Narasumber 

Satuan   Harga  di 
lokasi  
alat/baha
n 

(Rp) 

Jarak ke 
Desa SUKSES 

(Km) 

Ongkos angkut 
per‐satuan 

(Rp) 

Harga 
terima di 
tempat 
(Rp) 

 

Pasir pasang 

Ds. Molina 

Akang 

M3  22.000  20  2.000  24.000 

 

 

Semen Gresik 

Toko A, 
Kotamubago 

Ahong 

Zak 

(50 kg) 

30.000  10  500  30.500 

 

 

Batu 
glondong/hitam 
D= 30 Cm 

Masyarakat Desa 
SUKSES,  

Pak Karso, Kadi 

M3  25.000  0,5  1.000  26.000 

Pasir urug 

Masyarakat Desa  
SUKSES,  

Pak Odi 

M3  15.000  0,1  ‐  15.000 

 

 

Pasir Pasang 

Ds Damai 
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Ucup 

Pasir Pasang  

Toko Bersama 

Sicoi 

         

DST           

 

Catatan: setiap jenis yang sama dilakukan minimal di 3 lokasi yang berbeda  (tetapi jangan 
hanya mengambil minimal saja) 

 

 

Pelaksanaan survei selain ke toko, pemasok, juga dapat dilakukan ke pusat lokasi pengambilan 
material (quarry) baik pada desa yang bersangkutan maupun desa lain. 

Hasil survei harga satuan ini setelah dibahas dalam rapat TPK, FD, Kader Teknik dan 
Masyarakat, kemudian  digunakan oleh TPK/Kader Teknik sebagai bahan perencanaan (RAB, 
rencana pengadaan bahan/alat) setelah diperiksa kewajaran dan kebenarannya oleh FK dan atau 
KMT. Hasil akhir dimasukkan ke FORM PTO - Hasil Survei Harga Bahan / Alat. 

Selain itu juga KMT harus mempunyai survei harga satuan tingkat Kabupaten sebagai 
pembanding. Diarsipkan di Kabupaten dan diberikan kepada FT.  

Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat  &  lokasi  pelatihan,  silakan 
identifikasi / ditambahkan: 
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MODUL  : SARANA PRASARANA PERDESAAN  

 

POKOK BAHASAN  :  3. PENYUSUNAN DESAIN 

TUJUAN  :  • Peserta dapat memilih jenis kontruksi yang tepat. 
• Peserta dapat membaca gambar kontruksi yang ada. 

DURASI  :  120’ 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  • Panduan memilih jenis kontruksi 
• Contoh gambar desain jenis-jenis kontruksi perdesaan 

 

PENGANTAR: 

Modul ini bertujuan untuk menyiapkan peserta latih dapat memillih jenis kontruksi yang tepat untuk 
masing masing  jenis  kegiatan  infrastruktur  berdasarkan  pertimbangan  ifisiensi  dan  sumber  daya 
yang ada, juga diharapkan peserta latih mampu membaca gambar desai yang ada. 
Modul ini tepat disampaikan kepada peserta yang mengalami beberapa kendala seperti 

PANDUAN FASILITASI: 

 Penjelasan : 
Penjelasan tentang jenis‐jenis kontruksi untuk jenis‐jenis infrastrutur yang ada, menjelaskan jenis 
kontruksi 

 Jenis kontruksi jalan dan jembatan 
 Jenis kontruksi bangunan gedung 
 Jenis kontruksi bangunan tambatan perahu 
 Jenis kontruksi bangunan air. 

 Penugasan  : 
Fasilitator  meminta  peserta  latih  untuk  menuliskan  kelebihan  dan  kekurangan  dari  masing 
masing kontruksi yang ada, juga menimbang masalah efisiensin, ketersedianan bahan lokal, dan 
Sumber daya manusia setempat  

 Brainstorming : 
Lakukan  curah pendapat dengan materi pemilihan  jenis  kontruksi dengan mebuka pertanyaan   
“pertimbangan  apa  saja  yang  diperlukan  untuk memilih  jenis  kontruksi  infrastruktur  yang  di 
usulkan?”. 

 Penjelasan : 
Berikan pada peserta contoh gambar‐gambar desain kontruksi, berikan penjelasan pada peserta 
mengenai pertimbangan pemilihan jenis kontruksi ini . 

 Brainstorming : 
Lakukan curah pendapat tentang pemilihan jenis kontruksi dengan pertimbangan pertimbangan 
dari peserta dengan melontarkan pertanyaan sbb” Untuk masing masih jenis kontruksi apa yang 
paling tepat untuk pembuatan jembatan panjang 5m dan  lebar 3m dengan mempertimbangkan 
efisiensi, ketersediaan bahan lokal?” 

 Tanya Jawab : 
Berikan  kesempatan  kepada  peserta  untuk  menanyakan  hal‐hal  yang  kurang  atau  belum 
dipahami tentang pemilihan jenis kontruksi. 
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 Penegasan : 
Berikan  penegaan‐penegasan  tentang  pokok  bahasan  dan  dihubungkan  beberapa  pertanyaan 
yang diajukan peserta tadi. 

PENJELASAN MATERI: 

PROSES  PEMBUATAN / PENYUSUNAN DOKUMEN DESAIN & RAB 

Desain & RAB suatu jenis kegiatan prasarana dapat disusun/dibuat setelah dilakukan survei 
(survei teknis  lapangan dan survei harga). Hal pokok yang wajib diingat dalam survei teknis adalah 
membuat  catatan    tentang  semua  hal  yang  berpengaruh  dan  mempengaruhi  perencanaan, 
pelaksanaan dan perkembangan prasrana yang akan direncanakan. 

Catatan  ini meliputi  ukuran/dimensi,  sketsa  potongan melintang/memanjang,  data  bahan 
setempat,  kondisi  tanah,  kemungkinan  timbulnya dampak negatif dan data  lain  yang mendukung 
perencanaan. 

 

Dokumen desain dan RAB yang disusun sebagai berkut : 

Sebagai  contoh maka  susunan dokumen desain & RAB dapat disusun    seperti daftar  isi dokumen 
desain & RAB untuk kegiatan jalan: 

I. Rekapitulasi Anggaran Biaya Jalan Desa   

II. Rencana Anggaran Biaya (detail) Jalan Desa  

III. Hasil Pemeriksaan Desain (Form 25) 

IV. Lampiran: 
 

1. Peta Desa dan Lokasi Prasarana (jalan yang akan dibangun) 
2. Denah Jalan Desa yang akan dibangun  C.  Gambar Detail 
3. Potongan Memanjang (long section)  

- Gambar tipikal pada  jalan untuk tiap  jenis medan seperti di daerah datar, atau 
pegunungan,  atau  bukit  pada  kondisi  jalan  lurus,  belok  kiri  dan  belok  kanan 
(cross section) 

- Detail  kontruksi  seperti:  parit  tepi/samping,  gorong‐gorong,  bahu  jalan, 
konstruksi perkerasan, tembok penahan tanah (TPT) dan sebagainya.  

4. Take Of Sheet (TOS) 
- Sketsa  hasil  survei  lapangan  dan  dimensi,  potongan  melintang  dan  atau 

memanjang, kondisi existing konstruksi lama. 
- Sketsa gambar rencana dan dimensi 
- Perhitungan volume 
- SAP,VAP,MAP  
- Analisa BOW, dan analisa lainnya yang dipakai (jika ada).    

5. Rekapitulasi Survei Harga Satuan Bahan dan Alat  
- Rekapitulasi Survei Harga Satuan Bahan & Alat  (TPK) 
- Data Survei Harga Bahan & Alat  (KMT) 

6. Upah Kerja 
- Hasil Kesepakatan Upah Kerja Masyarakat, per HOK 
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- Data Kesanggupan Swadaya Masyarakat. 
7. Jadwal 

- Jadwal dihitung atas dasar kapasitas pekerja yang dierencanakan dan peralatan 
yang akan dipakai (jadwal diperbarui dan lebih detail ketika proses pelaksanaan 
kegiatan). 

Dalam proses pembuatan  desain & RAB maka harus dibuat berdasar urutan seperti bagan 
alir di bawah:  
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BAGAN ALIR PENYUSUNAN DESAIN & RAB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desain & RAB 
Hasil Survei 
Teknis, SAP & 
survei harga 

Peta Situasi & 
Denah 
Rencana

Titik awal/akhir  
lokasi, arah mata 
angin, kelengkapan 
denah, potensi 
prasrana lain

Denah Rencana Jalan/Jembatan, Denah rencana 
ruang/pondasi/instalasi listrik, air bersih, air kotor; Denah Rencana 

Irigasi dan Daerah Pengairan, Denah Jaringan & Bak 

Tdk Lengkap 

Lengkap

Gambar Detail 

Material penyusun, 
kemiringan jalan, 
komposisi campuran‐
plesteran‐tulangan, 
cara dll

Gambar potongan (cross section), gambar tampak, detail 
prasarana dan bagian‐bagiannya.

Volume, 
Produktifitas, dan 
metode kerja 
konstruksi

Lengkap

Tdk Lengkap

Faktor susut material, 
standar produktivitas 
pekerjaan, hasil survei 
harga (form.23), hasil 
perhitungan Galian & 
timbunan dll

VAP (Form. 17), Rencana 
Kerja, MAP (Form.20), Hasil 
estimasi volume (ToS‐Form 
19), Hasil estimasi HOK & 

kebutuhan bahan dg Analisa 
BOW /sejenisnya. 

RAB Detail , 
Rekapitulasi RAB

Dokumen  Desain  &  RAB  :  (Hasil  survei  teknis  dan 
harga,  Peta  situasi,  denah  rencana,  gambar  detail, 
Perhitungan  volume‐bahan‐tenaga,  analisa,  Hasil 
Kesepakatan  Upah  Kerja  Masyarakat,  per  HOK,Data 
Kesanggupan Swadaya Masyarakat.
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Pasangan Bata Tampak Atas

Bahan Campuran Beton 

Material Pasir atau tanah urug

Muka air (sungai, tanah, dll)

Muka tanah 

Pasangan Batu Kali

Pasangan Bata 1/2 batu tampak samping

Penjelasan Bagan Alir Penyusunaan Desain & RAB 

Pembuatan GAMBAR DENAH  

Dari hasil survei yang berupa sketsa kondisi lapangan diperjelas dengan gambar denah, yang 
merupakan gambar rencana /desain dari jenis prasarana yang akan di bangun.  

Hal‐hal yang harus di perhatikan dalam pembuatan denah rencana : 

1. Dimensi atau panjang dan notasi‐notasi yang mewakili, dengan kriteria misalnya : 
 

 

 

 

 

 

 

Dan notasi‐notasi yang lain . 

2. Skala yang digunakan 
Denah umumnya dibuat dengan perbandingan (skala) 1 : 100;  1 : 200  atau lebih kecil 
untuk jenis prasarana tertentu misal jalan desa, air bersih, dll. 

3. Arah Mata angin 
4. Keterangan penjelas lainnya, misalnya  

o Nama ruang/jalan/bak/stasiun (patok) jalan,  
o Lokasi titik awal/akhir,  
o Lokasi atau prasarana perlengkapan yang lain (jalan lain disekitarnya, letak saluran 

pembuang atau saluran air bersih, letak septictank, dll) lengkap dengan dimensinya. 
o Tempat‐tempat kritis terhadap masalah teknis, misalnya tanjakan jalan, kemiringan 

tebing, arah aliran air kotor/drainase, jarak antara sumber air bersih dengan sumur 
peresapan (ketersediaan lahan), dll 

o Lokasi prasarana baru lain yang dibutuhkan. 
 

 

 

 

 

 

 

Lembar Gambar yang digunakan sesuai pada formulir PTO (Form.24. Lembar Gambar Desain) 
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2420

18
10

D2

A1 A2

B B BBC2

C1

E

D4

F

H

G

Partisi Los 
t = 1,2 m

Ventilasi K ios

Ventilasi 
K .M andi 

G
U

Ventilasi 
K .Mandi 

Ventilasi 
K.M andi 

D1

D3
Partisi Los 
t = 1,2 m

Ventilasi Kios Ventilasi K ios Ventilasi Kios

Pasangan bata 
t = 10 cm

Keterangan :
A1 & A2 = Los Pasar
B            = Kios Pasar
C1 & C2 = Lahan Parkir  
D1          = Bak Cuci
D2          = Lantai Cuci
D3          = Km r. M andi
D4          = W C
E            = Bak Sampah
F            = SAB
G            = Drainase Pasar
GU          = Drainase Utama
H             = Sumur Peresapan
I              = Septictank

Pas Paving Blok

I

DENAH TATA RUANG PASAR DESA

Contoh Denah Rencana :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh Denah Pengadaan Air Bersih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembuatan GAMBAR DETAIL 
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Gambar detail digunakan untuk memperlihatkan bentuk, dimensi, bahan dan cara konstruksi 
semua bangunan baru. Berikut pembuatan contoh gambar detail untuk masing‐masing prasarana: 

a) Prasarana Jalan 
a. Potongan Memanjang (long section)  
b. Gambar Tipikal pada jalan untuk tiap jenis medan jalan : 

o Kondisi Medan : Datar, atau pegunungan, atau bukit  
o Kondisi trase jalan lurus, belok kiri dan belok kanan (cross section) 

c. Detail  Kontruksi  seperti:  parit  tepi/samping,  gorong‐gorong,  bahu  jalan,  konstruksi 
perkerasan, tembok penahan tanah (TPT) dan sebagainya.  

b) Prasarana Jembatan 
a. Tampak Samping  
b. Potongan Melintang  
c. Detail Kontruksi seperti:  

o Bangunan atas, (gelagar, lantai, hand railing) 
o Landasan (perletakan),  
o Bangunan bawah (abutment, pilar,pondasi), 
o Oprit,  
o Bangunan pengaman jembatan, 
o Gambar pembesian. 

c) Prasarana Air Bersih 
a. Bak Penampung  
b. Bak Penangkap Air (broncaptering) 
c. Bak Pelepas Tekan  
d. Bak Pembagi 
e. Pipa Transmisi 
f. Bangunan detail lain, seperti:  

o Bangunan Penangkap Air Permukaan (PAP), 
o Pengolahan air dengan Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS, SPAL) 
o Perpipaan 
o Pompa air 
o Sumur Gali (SG), Pompa Tangan(SPT) 
o Bangunan Penampungan Air Hujan (PAH) 
o Gambar pembesian,   

d) Prasarana Air Bersih 
a. Tampak Samping dan Depan 
b. Potongan Memanjang dan Melintang  
c. Detail Kontruksi seperti;  

o Pekerjaan Tanah 
o Pondasi, 
o Pekerjaan pembesian. 
o Pekerjaan Struktur (sloof, kolom, balok)   
o Pekerjaan Kusen pintu dan jendela, serta gantungan dan assesoris 
o Arsitektural (penyekat ruangan, trasram, plesteran dan acian) 
o Pekerjaan plafon, lantai, dinding 
o Pekerjaan atap, talang air dan lisplang 
o Pekerjaan saluran air kotor dan air bersih 
o Saluran drainase permukaan dan sumur resapan air hujan 
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METODE KERJA KONTRUKSI 

Metode kerja kontruksi diperlukan untuk menuntun atau memberi petunjuk kepada 
masyarakat atau pekerja agar supaya bisa melaksanakan pekerjaan secara urut, tertib dan benar. Hal 
yang perlu diperhatikan dalam menyusun metode kerja antara lain: 

1. Setiap gambar biasanya dilengkapi dengan spesifikasi, dimensi dan keterangan. 
Antara lain: 

- Untuk pembentukan badan jalan, perlu dibuatkan urutan kerjanya. 
- Untuk pemasangan perkerasan Telford; bagaimana cara mempersiapkan dan 

pemasangan batu pecah (pokok) 15/20, batu pecah (pinggir) 20/25, batu pokok (kunci) 
3/5; 2/3 dan seterusnya. 

- Untuk pasangan tembok bata ½ batu dengan spesifikasi spesi campuran 1pc :  4ps  
untuk pasangan bata biasa, dan 1pc : 3ps untuk pasangan bata trasraam.  

- Lapisan Aspal Goreng (sand sheet) dengan spesifikafi AC 60/80 dengan tebal lapisan 2 – 
3 cm, dan sebagainya.     

2. Perlu dibuatkan petunjuk tentang cara atau langkah kerja pada setiap pekerjaan sehingga akan 
mudah dilakukan oleh masyarakat dengan benar.  
 Contoh :  

- Pekerjaan beton berupa pekerjaan penulangan – pekerjaan pemasangan bekisting ‐ 
pembuatan campuran beton & pemadatan campuran – dan pembongkaran bekisting.  

- Dengan petunjuk singkat untuk tiap pekerjaan misalnya lapisan split 2/3 di hamparkan 
sedemikian hingga tidak terjadi segregasi butiran halus (hamparan merata/lapis) 
dengan ketebalan sekiter 5 cm dan dipadatkan hingga kepadatan maksimum. 

 

RENCANA ANGGARAN BIAYA 

Rencana untuk setiap ruas jalan dituangkan pada selembar Rencana Anggaran Biaya. Formulir 
ini  terdiri dari tiga bagian yaitu : Bahan, Alat, dan tenaga.  

Bahan  

Kebutuhan  bahan merupakan  jumlah  dari  keseluruhan  bahandan  ongkos  pengangkutan  yang 
harus dibeli  oleh proyek,  tidak  termasuk  yang  dikumpulkan oleh masyarakat. Harganya  termasuk 
ongkos  pengangkutan  sampai  lokasi.  Sebagian  besar,  bahan  untuk  jalan  terdiri  dari  bahan  untuk 
perkerasan dan pembuatan gorong‐gorong. 

 

Alat 

Alat  untuk  pembuatan  jalan  daapt  dimasukkan  pada  formulir  RAB,  dan  termasuk  semua  alat 
yang harus dibeli atau disewa. Alat yang disewa harus ditandai dengan  jelas pada RAB. Alat yang 
disewsa  termasuk mesin  gilas  untuk  pemadatan  perkerasan  jalan,  dan  harganya  termasuk  segala 
pengeluarannya  :  termasuk  pengeluaran  untuk  operator  alat,  bahan  bakar,  pengangkutan  ke 
termpat  lan, dll. Alat yang  lain  terdiri dari peralatan yang dibutuhkan masyarakat untuk membuat 
jalan, dan kebuthan haus disesuaikan kebutuhan setempat : cangkul, linggis, palu besar, martil, alat 
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untuk memasang  gorong‐gorong,  dll. Untuk  alat  yang  dibeli  sebaiknya  yang  bermutu  agar  dapat 
dipakai untuk pemeliharaan. 

 

Tenaga 

Termasuk seluruh pekerja biasa dan tukang yang dibutuhkan. Dapat diperkirakan bahwa 1/3 dari 
HOK  gorong‐gorong  diperlukan  untuk  pekerjaan  tukang  batu.  Kegiatan  rutin  yang  lain  daapt 
dikerjakan oleh pekerja biasa dibawah supervisi mandor. 

Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat  &  lokasi  pelatihan,  silakan 
identifikasi / ditambahkan: 
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MODUL  : SARANA PRASARANA PERDESAAN  

 

POKOK BAHASAN  :  4. PERHITUNGAN ANALISA BIAYA 

TUJUAN  :  • Peserta mampu menghitung volume unit pekerjaan dengan 
melihat gambar desain 

• Peserta mampu menghitung kebutuhan material, alat dan upah 
dengan analisa jenis pekerjaan 

• Peserta mampu merekap kebutuhan material,  alat dan upah 

DURASI  :  120’ 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  • Contoh gambar desain 
• Analisa biaya 
• Formulir TOS 

 

PENGANTAR: 

Modul ini bertujuan untuk memperkuat ketrampilan pelaku dalam menghitung kebutuhan material, 
alat dan upah  yang  akan dipakai untuk pembuatan RAB dalam bagian perencanaan  infrastruktur. 
Dengan menggunakan analisa bahan alat dan upah untuk masing masing  item pekerjaan yang ada 
dalam jenis infrastruktur yang direncanakan.  
 

PANDUAN FASILITASI: 

 Penjelasan : 
Bagikan  pada  peserta  contoh  gambar  desain  kontruksi,  penjelasan  dari  fasilitator  cara 
menghitung  volume  untuk  jenis  pekerjaan  tertentu,  berikan  contoh  menghitung  volume 
pasangan batu kali untuk desain saluran irigasi persawahan. 

 Penugasan  : 
Bagikan  pada  peserta  contoh  gambar  desain  dan  hasil  hitungan  volume  jenis  pekerjaan  yang 
telah  dihitung  sebelumnya,  dengan  menggunakan  tabel  analisa  jenis  pekerjaan  fasilitator 
memberikan  contoh  perhitungan,  penugasan  untuk  peserta  latih menggunakan  tabel  analisa 
untuk menghitung besarnya material, alat dan upah jenis pekerjaan. 

 Penjelasan : 
Fasilitator menjelaskan pada peserta pelatih untuk merekap pada material, alat, upah yang sama 
untuk menghitung volume kebutuhan material,alat dan upah yang sama.  

 Penegasan : 
Berikan  penegaan‐penegasan  tentang  pokok  bahasan  dan  dihubungkan  beberapa  pertanyaan 
yang diajukan peserta tadi. 
 

PENJELASAN MATERI: 

RUMUS TUJUH 

RUMUS 1 MENGHITUNG DEBET AIR 
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Tujuan 

Untuk mengetahui besarnya volume air yang mengalir agar dapat membuat estimasi jumlah 
penduduk yang bisa menikmati air bersih atau luas sawah yang dapat diairi.  Volume air yang 
mengalir disebut “Debit air” dan diukur dengan satuan Liter per Detik. 

CARA MENGUKUR:  Terdapat dua cara yang dapat dipakai di lapangan dengan peralatan sederhana. 

1. Menggunakan ember dan jam tangan yang ada jarum detik.  Dihitung waktu yang 
dibutuhkan untuk mengisi ember dengan penuh.  Besarnya isi ember harus diketahui, 
misalnya 5 liter.  Pengukuran dilakukan tiga atau empat kali dan menggunakan hasil rata‐
rata. 
CONTOH SOAL: 

Ember 8 liter.  Terisi setelah 15 detik, 12 detik,  17 detik, dan 12 detik 

15 + 12 + 17 + 12 = 56, atau rata‐rata 14,0 detik 

Debit air adalah 8 liter dibagi 14 detik, sama dengan 0,57 liter per detik. 

2. Menggunakan jam tangan yang ada jarum detik dan alat mengukur panjang (pita ukur, 
meteran).  Metode ini menggunakan rumus Debit = Kecepatan X Luas Penampang. Basah.  
Penampang boleh berbentuk segi empat panjang, atau trapesium, atau bentuk bebas.  
Penampang diperkirakan dengan satuan M2.  Kecepatan diukur dengan melihat berapa 
detik diperlukan untuk benda ringan mengalir sekian meter, dengan satuan Meter per 
Detik. 
CONTOH SOAL: 

1.  Air mengalir pada saluran yang berbentuk trapesium.  Dalamnya air adalah 40 cm.  
Dasar trapesium berukuran 30 cm.  Lebarnya trapesium di permukaan air adalah 60 cm.  
Benda ringan perlu 12 detik untuk berjalan 5 meter. 

Luas Penampang Basah adalah (0,30+0,60)/2 X  0,40  = 0,18 M2 

 

Kecepatan air adalah 5,0 / 12 =  0,417 M/detik 

 

Debit air adalah 0,18 M2 X  0,417 Meter/Detik =  0,075 M3/Detik atau 75 Liter/Detik. 
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2.  Bagaimana mengukur debit untuk saluran berbentuk penampang bebas (saluran alam?)  
palagi yang cukup besar seperti anak sungai untuk sumber irigasi? 

Metode yang paling umum menggunakan prinsip matemakika dari kalkulus, yaitu benda 
dibagi menjadi banyak segi empat panjang, seperti contoh di bawah ini: 

 

                                                     L = 9,0 meter 

 

 

 

                       SUNGAI 

Sungai dibagi lima bagian.  Pertengahan bagian pertama adalah L/10 dari pinggir.  
Kemudian pertengahan keempat kotak lainnya adalah L/5 di sebelah kanan.  Pertengahan 
kotak terakhir seharusnya L/10 dari tebing sebelah sana. 

 

          L/10       L/5             L/5                 L/5               L/5          L/10 

          0,90     1,80             1,80                1,80             1,80         0,90 m 

 

 

 

                   A               B                   C                  D                  E 

 

Luas penampang basah adalah jumlah luas dari lima kotak, dengan kedalamannya seperti 
yang dapat diukur di titik A, B, C, D, dan E.  Lebarnya tiap kotak adalah seperlima dari lebar 
saluran/sungai. 

Misalnya kedalaman air di   A = 0,9 meter    Lebar = 9 meter 

        B = 1,2 

        C = 1,0 

        D = 0,3 

        E = 0,5 
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Penampang basah adalah (0,9 + 1,2 + 1,0 + 0,3 + 0,5) X 9,0/5   = 3,9 X 1,8 = 7,02 M2 

Debit air adalah luas penampang basah kali kecepatan air: 

    7,02 M2 X 0,85 M/detik = 5,97 M3/detik 

Semakin banyak bagian, semakin tepat perkiraannya.  Minimal dibagi lima.  Kalau dasar 
sungai banyak variasi, sebaiknya lebar sungai dibagi sepuluh.  Bisa juga memilih angka 
yang mudah dalam pembagian – jika lebar 9,60 meter akan lebih mudah jika dibagi 6 atau 
8 bagian (80 cm atau 60 cm).
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RUMUS (2):  Cara Menghitung Jumlah Semen yang Harus Dipesan 
 

 

 

 

TUJUAN:  Untuk mengetahui jumlah zak semen yang harus dipesan untuk membangun suatu benda 
dari beton dengan mutu (kekuatan) tertentu yang diinginkan.  Semen bisa dalam zak ukuran 40 
kg/zak atau 50 kg/zak, dan boleh untuk beton dengan campuran 1:2:3 atau 1:2:4 yang sering dipakai 
di lapangan. 

 

CARA MENGHITUNG: 

 

Seleksi proporsi campuran beton ditentukan oleh perancang.  1:2:3 lebih kuat daripada 1:2:4, tetapi 
1:2:4 cukup kuat untuk banyak macam bangunan yang tidak perlu kekuatan yang tinggi, seperti 
pekerjaan rabat beton atau fondasi.  Ukuran zak semen tergantung apa yang ada di pasar. 

Rasio 1:2:3 merupakan perbandingan volume bahan yang dipakai untuk membuat beton.  Beton 
terdiri dari Semen PC, pasir, dan batu split (batu pecah kecil).  Rasio 1:2:3 berarti untuk tiap ember 
semen, harus pakai dua ember pasir dan tiga ember split, ditambah sejumlah air bersih.  Ada rasio 
lain yang juga dapat dipakai, dan perhitungannya sedikit berbeda. 

 

Untuk memudahkan pengecekan pekerjaan, boleh menggunakan kotak di bawah ini: 

 

Rasio Beton 

Jumlah zak semen PC yang dibutuhkan untuk 
setiap 1 M3 beton: 

40 kg/zak  50 kg/zak 

1:2:3  9,5  7,5 

1:2:4  8,0  6,5 

 

CONTOH SOAL: 

 



modul masyarakat: peningkatan kualitas kegiatan sarana prasarana 
54 

Berapa zak semen diperlukan untuk membangun rabat beton seperti yang digambar di bawah ini, 
dengan menggunakan beton 1:2:4 dan zak yang 50 kg/zak. 

 

                                                           Panjang 100 meter 

 

 

 

Tebal 15 cm; Lebar 60 cm 

Langkah pertama adalah untuk menghitung volume, dengan rumus panjang kali lebar kali tebal, 
tetapi semua harus pakai satuan yang sama.  

    Volume adalah   100 meter X 0,15 meter   X 0,60 meter = 9,0 M3 

Kubutuhan semen adalah 6,5 zak per tiap M3, atau 

9,0 M3 X 6,5 zak/M3 =  58,5 zak               Beli 59 zak 
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RUMUS (3):   Perhitungan Tanjakan 

 

 

 

TUJUAN:   

 

Dapat menghitung kemiringan tanjakan jalan, dalam persen. 

 

CARA MENGHITUNG:   

 

Rumus cukup sederhana, karena tanjakan adalah rasio antara beda tinggi dengan jarak horisontal 
(datar), seperti contoh di bawah ini.  Mohon diperhatikan, jarak horisontal akan lebih pendek 
daripada jarak mengikuti permukaan jalan.  Selisih panjangnya dianggap Nol untuk kemiringan di 
bawah 12%, 1% untuk tanjakan di bawah 20%, 2% untuk tanjakan 25%, dan 3% untuk tanjakan 30%.  

[Tidak perlu khawatir salah estimasi.  Kalau dihitung dengan perkiraan 21% tetapi mendapat hasil ± 
18%, menggantikan faktor pengurangan dari 2% menjadi 1% ‐‐ hasil tak kan jauh berbeda.]  

 

Tanjakan dalam persen adalah Beda Tinggi / Jarak Horisontal X 100% 

 

 

 

panjang 
mengikuti 
jalan 
 

     

   beda tinggi   

                   Sudut   

      

 panjang datar     
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CONTOH SOAL: 

 

Perbedaan tinggi diukur menjadi 6,25 meter. 

 

Jarak horisontal adalah  82 meter.  (Jarak menurut pemukaan hanya 82,14 m) 

 

Tanjakan adalah 6,25 / 82  X 100% =   7,6%
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RUMUS (4): Menghitungan Volume Batu untuk Jalan Telford 

 

TUJUAN: 

Untuk menghitung jumlah batu yang perlu disediakan untuk menjadi lapisan batu utama pada jalan 
Telford.   

 

 

 

 

 

 

 

CARA MENGHITUNG: 

Kebutuhan batu dapat dihitung dengan mudah dengan menggunakan rumus di bawah ini: 

  Jumlah batu (M3) = Tebal lapisan batu X lebar perkerasan X  panjang jalan X Faktor Loss  

  Tebal dan lebar jalan harus dalam satuan meter, jangan centimeter.  Panjang harus dalam 
satuan meter, jangan kilometer.   

  Faktor Loss (Kehilangan) disepakati 1,3 untuk batu gunung maupun batu kali.  Hanya 
untuk jalan Telford, batu harus dipecahkan agar memiliki minimal tiga bidang pecah.  
Batu bulat tidak akan saling terikat.  Faktor loss disebabkan bahwa batu yang 
disusun rapi tidak makan tempat sebanyak batu yang masih acak‐acakan.  Kemudian 
ada sedikit batu hilang dalam proses pemecahan batu, terhanyut pada saat hujan, 
atau dibawa pulang dengan tidak sengaja. 

 

CONTOH SOAL: 

Jalan Telford dengan lapisan batu utama 15/20 dan lebar perkerasan 3,00 meter akan dipasang 
sepanjang 3,2 kilometer.  Harus pesan batu berapa kubik batu? 

Kebutuhan batu adalah 0,20 meter X 3,00 meter X 3200 meter X 1,3 = 2.496  M3 

3 - 5 %

Lapisan Pas ir Urug

Pasangan Batu Pokok

Batu Pengunci 
Batu Pinggir

Lapisan Penutup
Berm / Bahu Jalan

Padat :  5 cm

 5-10 cm

Tebal jadi :  15 cm
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RUMUS (5):   Estimasi Jumlah Pemakai  Air Bersih 

 

TUJUAN:   

Dapat mengestimasikan kebutuhan air bersih untuk sejumlah penduduk, atau sebaliknya dapat 
mengestimasikan jumlah penduduk yang dapat dilayani suatu debit air 

CARA MENGHITUNG: 

Rumus yang paling sederhana adalah 1 liter per detik mampu melayani 1000 orang di desa untuk 
semua kebutuhan manusia.  Jadi dapat menghitung kebutuhan air dengan membagi jumlah 
penduduk dengan 1000 – hasilnya langsung dalam satuan liter per detik. 

Alternatif adalah menghitung jumlah penduduk dengan diketahui debitnya.  Debit dalam liter per 
detik dikalikan 1000 untuk langsung mendapat jumlah orang. 

CONTOH SOAL: 

1. Debit 2,4 liter per detik mampu melayani berapa orang? 
2,4 liter/detik X  1000 orang/(1 liter/detik) = 2400 orang 

2. Dua dusun dengan pendukuk 800 manusia dan 1100 manusia perlu debit sebesar apa? 
Jumlah penduduk adalah 800 + 1100 menjadi 1900 

Dengan pakai rumus atas,    

 

1900 orang/(1000 orang/(1 liter/detik) = 1,9 liter per detik 

 

Catatan: Jika sumber air sangat terbatas, dan masyarakat setuju untuk menggunakan air 
hanya untuk air minum dan masak, air sebanyak 1 liter/detik masih mampu untuk 
mencukupi kebutuhan 2000 orang. 
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RUMUS (6):    Estimasi Ketinggian Tiang atau Gedung 

 

TUJUAN:    

Sering terjadi ada benda yang harus diperkirakan tingginya, misalnya tiang listrik, pohon, atau 
gedung.  Dengan metode ini, dapat dibuat estimasi dengan sederhana tanpa alat khusus.  Jeleknya, 
metode ini hanya bisa dipakai bila ada matahari dan bayangan benda terlihat 

CARA MENGHITUNG: 

Rumus ini didasarkan atas fakta bahwa perbandingan  antara tinggi sebenarnya dan panjangnya 
bayangan akan sama untuk semua benda, dengan persyaratan bayangan jatuh pada tanah relatif 
datar. 

 

  Tinggi =  T      Tpohon / Bpohon = Tmistar / Bmistar  

  Panjang bayangan = B 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTOH SOAL: 

 

  Tinggi mistar = 60 cm 

  Panjang bayangan mistar = 90 cm 

  Panjang bayangan pohon =  8 meter 

  Tinggi pohon =  60 cm / 90 cm X 8 meter = 5,33 meter 
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RUMUS (7):  Estimasi Kebutuhan Debit Air untuk Irigasi 

 

TUJUAN:  

Dengar melihat suatu sumber air, bisa diperkirakan air tersebut dapat mengairi sawah berapa 
hektar.  Debit air (liter per detik) diestimasikan dengan rumus yang diberi di atas.  Sebaliknya, dapat 
menghitung jumlah air yang dibutuhkan untuk mengairi suatu wilayah sawah. 

CARA MENGHITUNG:  

Untuk  memperkirakan  kebutuhan  air  untuk  sawah,  boleh  menggunakan  rumus  yang  sangat 

sederhana  (yang  sebenarnya berlaku  untuk  seluruh proyek  irigasi  yang ukuran  kecil  atau  sedang.  

Untuk proyek irigasi yang sangat besar, kebutuhan air per hektar lebih kecil. 

 

  Debit yang dibutuhkan = 1,75 liter per detik per hektar sawah 

 

CONTOH SOAL: 

1. Ada sawah 30 hektar yang mau diairi melalui saluran irigasi baru.  Berapa debit air 
diperlukan untuk kegiatan ini? 
Debit = 30 hektar X 1,75 liter/detik/hektar = 52,5 liter per detik 

2. Ada saluran yang kapasitasnya 0,085 M3 per detik.  Berapa luas sawah yang dapat diairi? 
Langkah pertama adalah untuk mengkonversi debit ke satuan liter/detik 

    0,085 M3 /detik = 85 liter per detik 

Luas Sawah =  85 liter/detik   /   1,75 liter/detik/hektar = 48,6 hektar 

 

 

Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat  &  lokasi  pelatihan,  silakan 
identifikasi / ditambahkan: 
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MODUL  : SARANA PRASARANA PERDESAAN  

 

POKOK BAHASAN  :  5. RENCANA ANGGARAN BIAYA 

TUJUAN  :  • Peseta mampu membuat Rencana Anggaran Biaya  
• Peserta mampu merekap Rencana Anggaran Biaya dalam 

Rekap Rencana Anggaran Biaya 

DURASI  :  120’ 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  • Hasil hitungan material, alat dan upah 
• Form Rencana Anggaran Biaya 
• Form Rekap Rencana Anggaran Biaya 
• Media tayang RAB dan Desain 

 

PENGANTAR: 

Modul  ini  bertujuan  untuk memperkuat  ketrampilan  pelaku  untuk membuat  Rencana  Anggaran 
Biaya (RAB) dengan memasukkan hasil penghitungan analisa material, alat dan upah dan hasil survey 
harga untuk bahan, alat dan upah kedalam Formulir RAB, penghitungan biaya ini akan menjadi dasar 
penentuan biaya usulan infrastruktur yang ada di desa 

PANDUAN FASILITASI: 

 Penjelasan : 
Fasilitator membagikan hasil hitungan kebutuhan material, bahan dan alat kepada peserta didik, 
jelaskan cara memasukkan hasil hitungan tersebut kedalam formulir RAB, kemudian bagikan juga 
hasil survey harga yang dipakai untuk menghitung RAB. 

 Penugasan  : 
Bagikan peserta formulir RAB, kemudian penugasan pada peserta memasukkan hasil perhitungan 
Material,  alat  dan  upah  hasil  analisa  kedalam  formulir  RAB, memasukkan  juga  harga  satuan 
material, alat dan upah sampai selesai perhitungan RAB. Fasilitator membagikan formulir rekap 
RAB dan memasukan data RAB dalam formulir rekap. 

 Penegasan : 
Berikan  penegaan‐penegasan  tentang  pokok  bahasan  dan  dihubungkan  beberapa  pertanyaan 
yang diajukan peserta tadi. 

 

 

 



PENJELASAN MATERI 

CONTOH RAB 

 
 
 
 

RENCANA ANGGARAN BIAYA PRASARANA 
              
Propinsi        : Lampung    No.RAB            : 01  
Kabupaten    : Tanggamus    Program            : PNPM - MP  
Kecamatan   : Sukoharjo    Jenis Kegiatan   : Pembuatan Posyandu 
Desa            : Sukoyoso    Ukuran/dimensi : 6 x 9 m2  
              

URAIAN 

VOLUME 

SATUAN 

KATEGORI 
 HARGA 
SATUAN     

(Rp)  

 PNPM   SWADAYA  
 JUMLAH  

TOTAL DARI DARI BIAYA  TOTAL  

  SWADAYA PNPM    (Rp)   (Rp)   (Rp)  

I. BAHAN                         

1 Batu Belah      
21,4               -  21 m3 I.a      120.000        2.568.000                  -       2.568.000  

2 Semen           
137               -  137 zak I.b       55.000        7.535.000                  -       7.535.000  

3 Pasir            23               -  23 m3 I.a       86.000        2.012.400                  -       2.012.400  

4 Pasir Urug          3               -  3 m3 I.a       80.000          256.000                  -          256.000  

5 Bata     11.078              -  11.078 bh I.a            200        2.215.600                  -       2.215.600  

6 Split 2/3   4              -  4 m3 I.a      150.000          585.000                  -          585.000  

7 Genteng   2.350              -  2.350 Bh I.a            750        1.762.500                  -       1.762.500  
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8 Bubungan/Karpus 80              -  80 Bh I.a         2.500          200.000                  -          200.000  

9 Besi dia 8mm 59              -  59 btg I.b       60.000        3.540.000                  -       3.540.000  

10 Besi dia 6mm 43              -  43 btg I.b       35.000        1.505.000                  -       1.505.000  

11 Kawat Beton 12              -  12 kg I.b       18.000          216.000                  -          216.000  

12 Paku     56              -  56 kg I.b       17.000          952.000                  -          952.000  

13 Baut     48              -  48 bh I.b         7.000          336.000                  -          336.000  

14 Kayu Kls II      
5,40               -       5,40  m3 I.b   1.650.000        8.910.000                  -       8.910.000  

15 Triplek     41              -  41 lbr I.b       42.000        1.722.000                  -       1.722.000  

16 List Palfond 3/4 x 4 m 31              -  31 Btg I.b       12.000          372.000                  -          372.000  

17 Cat Tembok Avitex 26              -  26 kg I.b       11.000          286.000                  -          286.000  

18 Cat Kayu Avian 13              -  13 kg I.b       35.000          455.000                  -          455.000  

19 Pelamir     37              -  37 kg I.b         3.000          111.000                  -          111.000  

20 Amplas     41              -  41 lbr I.b         1.500            61.500                  -            61.500  

21 Dempul     1              -  1 kg I.b         3.000              3.000                  -             3.000  
22 Minyak Cat 10              -  10 kg I.b       11.500          115.000                  -          115.000  
23 Teer/Residu per-10 Ltr 10              -  10 Klg I.b       20.000          200.000                  -          200.000  
24 Keramik 30/30 57              -  57 ktk I.b       29.000        1.653.000                  -       1.653.000  
25 Keramik 20/20 3              -  3 ktk I.b       35.000          105.000                  -          105.000  
26 Keramik 20/25 7              -  7 ktk I.b       35.000          245.000                  -          245.000  
27 Kusen Pintu 3              -  3 Plong I.b      200.000          600.000                  -          600.000  
28 Bak Mandi Fiber 1              -  1 bh I.b      350.000          350.000                  -          350.000  
29 Daun Pintu Fiber 1              -  1 unit I.b      350.000          350.000                  -          350.000  
30 Daun Pintu Panel 3              -  3 unit I.a      500.000        1.500.000                  -       1.500.000  
30 Kusen Jendela 6              -  6 Plong I.a      200.000        1.200.000                  -       1.200.000  
31 Teralis Besi 10              -  10 Plong I.a      300.000        3.000.000                  -       3.000.000  
32 Daun Jendela + kaca 3 6              -  6 unit I.a      150.000          900.000                  -          900.000  
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mm 

33 Engsel pintu 12              -  12 bh I.b       20.000          240.000                  -          240.000  
34 Grendel Pintu 6              -  6 bh I.b         7.500            45.000                  -            45.000  
35 Engsel Jendela 12              -  12 bh I.b       10.000          120.000                  -          120.000  
36 Grendel Jendela 12              -  12 bh I.b         5.000            60.000                  -            60.000  
37 Hak Angin Jendela 12              -  12 bh I.b         3.500            42.000                  -            42.000  
38 Kunci Pintu 3              -  3 bh I.b      165.000          495.000                  -          495.000  
39 Septictank + Resapan 1              -  1 ls I.a   1.500.000        1.500.000                  -       1.500.000  
40 Sumur Gali (lengkap) 1              -  1 ls I.a   1.500.000        1.500.000                  -       1.500.000  
41 Kloset Jongkok INA 1              -  1 bh I.b       60.000            60.000                  -            60.000  
42 Saringan Air Kotor 1              -  1 bh I.b       10.000            10.000                  -            10.000  
43 Pipa Air Kotor Ø 3" AW 1              -  1 Btg I.b      112.500          112.500                  -          112.500  
44 Papan Bekisting Kls IV 0,6              -  0,6 m3 I.b      750.000          462.000                  -          462.000  
45 Dop (Dudukan Lampu) 7              -  7 bh I.b         8.000            56.000                  -            56.000  
46 Saklar Tunggal 3              -  3 bh I.b         5.000            15.000                  -            15.000  
47 Saklar Ganda 1              -  1 bh I.b         6.000              6.000                  -             6.000  
48 Stop Kontak 4              -  4 bh I.b         5.000            20.000                  -            20.000  
49 Pipa Paralon Listrik 8              -  8 Btg I.b         4.000            32.000                  -            32.000  
50 Namenklatur 1              -  1 ls I.a      300.000          300.000                  -          300.000  
51 Papan Nama Proyek 1              -  1 ls I.a      100.000          100.000                  -          100.000  
                                      -                  -                    -  
              Sub Total 1   50.997.500                 -    50.997.500  
II. PERALATAN                     

1 Ember Cor 4              -  4  Bh   II.a          5.000            20.000                  -            20.000  
2 Benang nilon 4              -  4  Rol   II.a          1.500              6.000                  -             6.000  
3 Selang W.Pass 0              -  0  M   II.a          1.500                    -                  -                    -  

                            
              Sub Total 2          26.000                 -          26.000  
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III. UPAH                         

1 Pekerja     306              -  306 HOK   25.000       7.650.000                  -       7.650.000  

2 Tukang      196              -  196 HOK   35.000       6.860.000                  -       6.860.000  

                            

              Sub Total 3   14.510.000                 -    14.510.000  

          

Sumber Dana 

Dari PNPM-MP     65.533.500        65.533.500  

      Dari Swadaya     0,00   

      Total Biaya           65.533.500  

              
              

     Sukoyoso, 29 September 2008  
 

 

Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi / ditambahkan: 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODUL  : SARANA PRASARANA PERDESAAN  

 

POKOK BAHASAN  :  6. PENGADAAN MATERIAL BAHAN DAN ALAT 

TUJUAN  :  • Peserta mengetahui macam macam mekanisme pengadaan 
material dan alat 

• Peserta mengetahui mekanisme pelelangan pengadaan 
material dan alat  

DURASI  :  120’ 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  • Penjelasan PTO PNPM Mandiri Perdesaan 
• Matrik pengadaan barang  
• Form Rekap Rencana Anggaran Biaya 
• Media tayang RAB dan Desain 

 

PENGANTAR: 

Modul  ini  bertujuan  untuk memperkuat  ketrampilan  pelaku  untuk membuat  Rencana  Anggaran 
Biaya (RAB) dengan memasukkan hasil penghitungan analisa material, alat dan upah dan hasil survey 
harga untuk bahan, alat dan upah kedalam Formulir RAB, penghitungan biaya ini akan menjadi dasar 
penentuan biaya usulan infrastruktur yang ada di desa 

PANDUAN FASILITASI: 

 Penjelasan : 
Fasilitator membagikan hasil hitungan kebutuhan material, bahan dan alat kepada peserta didik, 
jelaskan cara memasukkan hasil hitungan tersebut kedalam formulir RAB, kemudian bagikan juga 
hasil survey harga yang dipakai untuk menghitung RAB. 

 Penugasan  : 
Bagikan peserta formulir RAB, kemudian penugasan pada peserta memasukkan hasil perhitungan 
Material,  alat  dan  upah  hasil  analisa  kedalam  formulir  RAB, memasukkan  juga  harga  satuan 
material, alat dan upah sampai selesai perhitungan RAB. Fasilitator membagikan formulir rekap 
RAB dan memasukan data RAB dalam formulir rekap. 

 Penegasan : 
Berikan  penegaan‐penegasan  tentang  pokok  bahasan  dan  dihubungkan  beberapa  pertanyaan 
yang diajukan peserta tadi. 



MATRIX LANGKAH FASILITASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 

NO  LANGKAH FASILITASI  URAIAN KEGIATAN  PELAKU TERKAIT     HASIL YANG DIHARAPKAN 

   TAHAP PERSIAPAN :             

1. 
Pembahasan alternatif pengadaan 
barang dan jasa 

FT dalam proses Asistensi Desain 
dan RAB di desa 

TPK, KPMD, Wakil 
Masyarakat, FT/FK 

1  Daftar barang dan jasa yang akan diadakan 
secara pengumpulan oleh masyarakat 
(dibayar HOK). 

2  Daftarbarang dan jasa yang akan diadakan 
secara pelelangan (≥ Rp. 15 Juta) 

3  Daftar barang dan jasa yang akan diadakan 
secara non lelang (< Rp. 15 Juta  dengan 
perbandingan harga minimal 3 calon 
pemasok) 

2. 

Review Harga Satuan barang dan 
jasa (dilaksanakan jika terjadi 
perubahan harga dipasaran yang 
signifikan) 

TPK survei harga satuan (minimal 
3 calon pemasok, untuk jenis dan 
spesifikasi yang setara) 

TPK, KPMD, FK/FT 

1  Daftar Survei Harga  Satuan (setelah 
diverifikasi FT/FK). 

3. 
Persiapan pengadaan bahan dan 

alat 
TPK mengadakan musyawarah 
persiapan pelaksanaan kegiatan 

TPK, KPMD, TPU, Kades, 
BPD, Tomasy,  Wakil 
Masyarakat, FK/FT 

1  Tersosialisasinya cara pengadaan barang 
dan jasa yang akan dilakukan 

2  Terbentuknya Panitia Lelang dan 
tersosialisasinya Tupoksi Panitia Lelang (jika 
ada, ikuti pint 3 sd 9). 

3  Disepakatinya pola pelelangan 

4  Disepakatinya jadwal pelelangan 
5  Undangan Pelelangan 
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6  Form Surat Penawaran Pengadaan. (jenis 
dan volume barang dan jasa sudah diisi) 

7  Berita Acara Musyawarah  
8  Risalah/ Notula Musyawarah. 
9  Pengumuman Rencana Pengadaan di papan 

informasi. 
10 Jika pengadaan dengan cara pengumpulan 

bahan dari masyarakat (bayar HOK Form C), 
dibuat berita acara kesepakatan harga dan 
cara pengukuran hasil kerja serta 
penempatan di lokasi 

4. 
Pelatihan prosedur dan cara 
pelelangan 

FK/FT memberikan pelatihan cara 
pelelangan lengkap dan praktek 
cara  melakukan pelelangan 

TPK dan Panitia lelang, 
KPMD, PL, FK/FT 

1  Peserta mampu menjelaskan prosedur 
pelelangan dan mampu menjalankannya. 

TAHAP PELELANGAN :             

Pola 1 ‐ Penjelasan di lokasi Calon Pemasok yang ditetapkan dikunjungi ‐ PENAWARAN LANGSUNG 

1.  Pemberian Dokumen Pelelangan. 

TPK & Panitia Lelang 
menyerahkan Dokumen Lelang di 
lokasi calon pemasok yang 
dikunjungi. 

Panitia Lelang dan TPK, 
serta Calon‐calon Pemasok. 

1  Tanda bukti penerimaan dokumen 
pelelangan. 

2.  Penjelasan Dokumen Pelelangan. 

Panitia Lelang dan TPK 
menjelaskan prosedur pelelangan, 
spesifikasi barang dan lokasi 
droping kepada setiap calon 
pemasok serta informasi lainnya. 

Panitia Lelang, TPK dan 
Calon‐calon Pemasok 

1  Calon pemasok faham aturan, mampu 
mengisi dokumen pelelangan dan 
penawaran (bisa dengan OJT) 
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3  Pengisian dokumen penawaran 

Dokumen penawaran diisi 
langsung oleh para calon pemasok 
yang dikunjungi dan dibuat 
langsung setelah selesai 
penjelasan. 

Para calon pemasok yang 
dikunjungi 

1.  Adanya dokumen penawaran yang sudah 
diisi oleh calon pemasok 

4 
Penyerahan Dokumen Penawaran 
oleh Calon Pemasok. 

Calon Pemasok Menyerahkan 
penawaran langsung kepada TPK 
dan Panitia, setelah penjelasan 
(bisa pada hari yang sama). 

TPK, Panitia Lelang dan 
Calon Pemasok 

1  Dokumen Penawaran diterima oleh TPK dan 
Panitia dari para calon pemasok. 

2  Contoh dan bisa termasuk spesifikasi. 

5 
Evaluasi Penawaran dan Penetapan 
pemenang  

Dilaksanakan di Desa dengan cara 
mempelajari, membahas, analisis 
terhadap dokumen dan 
penawaran‐penawaran serta 
informasi masyarakat dan 
termasuk spesifikasi atau 
ketentuan lainnya (Catatan: jika 
karena alasan sulitnya geografi 
dan transportasi bisa dilakukan 
evaluasi dan penetapan 
pemenang di perjalanan tetapi 
sebelumnya harus ada 
kesepakatan ketika musyawarah 
di desa ‐ "ada berita acara"). 

TPK dan Panitia Lelang,  
Kades, BPD, Tomasy, Wakil 
Masyarakat, FK/FT 

1  Adanya rekapitulasi kekuatan dan 
kelemahan dari penawaran para calon 
pemasok (bisa dibuat ranking). 

2  Adanya keputusan: (a) terdapat calon 
pemenang (2) atau tidak ada pemenang. 

3  Berita Acara Pelelangan. (Form. 34) 

4  Berita Acara Musyawarah dan atau Risalah 
Musyawarah. 

5  Pengumuman hasil pelelangan di papan 
informasi. 

6.  Penandatanganan Perjanjian 

Draft kontrak disiapakan oleh TPK 
dibimbing FK/FT, sebelum 
penandatanganan 
dikomunikasikan dengan calon 
pemenang untuk kesepakatan. 

TPK dan Panitia Lelang, Tim 
Pemantau, Calon Pemasok, 
Wakil masyarakat, FK/FT. 

1  Surat Perjanjian Kontrak dan jadwal 
pengiriman yang disepakati. 
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Pola 2 ‐ Penjelasan kepada Calon Pemasok di Desa ‐ PENAWARAN LANGSUNG 

1.  Pemberian Dokumen Pelelangan. 
Calon Pemasok mengambil 
dokumen pelelangan di Desa 

TPK, Panitia Lelang, Calon 
Pemasok dan wakil 
masyarakat 

1  Tanda bukti penerimaan dokumen 
pelelangan. 

2. 
Penjelasan dokumen pelelangan 
dan kunjungan ke lokasi 

Panitia Lelang dan TPK 
menjelaskan prosedur pelelangan, 
spesifikasi barang dan lokasi 
droping kepada para calon 
pemasok dan informasi lainnya 
(lokasi di desa). 

Panitia Lelang, TPK dan 
Calon‐calon Pemasok, wakil 
Masyarakat, tim pemantau 

2  Calon Pemasok memahami aturan, 
pengisian dokumen pelelangan dan 
penawaran dsbnya 

3  Pengisian dokumen penawaran 

Dokumen penawaran diisi 
langsung oleh para calon pemasok 
yang datang dan mengikuti 
pertemuan dan dibuat langsung 
setelah selesai penjelasan. 

Para calon pemasok yang 
hadir pada "rapat 
penjelasan dan pelelangan" 

1.  Adanya dokumen penawaran yang sudah 
diisi oleh calon pemasok 

4 
Penyerahan Dokumen Penawaran 
oleh Calon Pemasok. 

Calon Pemasok Menyerahkan 
penawaran langsung kepada TPK 
dan Panitia, setelah penjelasan & 
kunjungan lokasi (pada forum 
musyawarah). 

TPK, Panitia Lelang dan 
Calon Pemasok 

1  Dokumen Penawaran diterima oleh TPK dan 
Panitia dari para calon pemasok. 

2  Contoh dan bisa termasuk spesifikasi. 

5 
Evaluasi penawaran dan penetapan 
pemenang  

Dilaksanakan di Desa dengan cara 
mempelajari, membahas, analisis 
terhadap dokumen dan 
penawaran‐penawaran serta 
informasi masyarakat dan 
termasuk spesifikasi atau 
ketentuan lainnya 

TPK dan Panitia Lelang,  
Kades, BPD, Tomasy, Wakil 
Masyarakat, FK/FT 

1  Adanya rekapitulasi kekuatan dan 
kelemahan penawaran dari para calon 
pemasok (bisa dibuat ranking). 

2  Adanya keputusan: (a) terdapat calon 
pemenang (b) tidak ada pemenang. 

3  Berita Acara Pelelangan. (Form. 34) 
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4  Berita Acara Musyawarah dan atau Risalah 
Musyawarah. 

5  Pengumuman hasil pelelangan di papan 
informasi. 

6.  Penandatanganan Perjanjian 

Draft kontrak disiapakan oleh TPK 
dibimbing FK/FT, sebelum 
penandatanganan 
dikomunikasikan dengan calon 
pemenang untuk kesepakatan. 

TPK dan Panitia Lelang, Tim 
Pemantau, Calon Pemasok, 
Wakil masyarakat, FK/FT. 

1  Surat Perjanjian Kontrak dan jadwal 
pengiriman yang disepakati. 

                 

Pola 2 ‐ Penjelasan kepada Calon Pemasok di Desa ‐ PENAWARAN TIDAK LANGSUNG 

1.  Pemberian Dokumen Pelelangan. 
Calon Pemasok mengambil 
dokumen pelelangan di Desa 

TPK, Panitia Lelang, Calon 
Pemasok dan wakil 
masyarakat 

1  Tanda bukti penerimaan dokumen 
pelelangan. 

2. 
Penjelasan dokumen pelelangan 
dan kunjungan ke lokasi 

Panitia Lelang dan TPK 
menjelaskan prosedur pelelangan, 
spesifikasi barang dan lokasi 
droping kepada para calon 
pemasok dan informasi lainnya 
(lokasi di desa). 

Panitia Lelang, TPK dan 
Calon‐calon Pemasok, wakil 
Masyarakat, tim pemantau 

2  Calon Pemasok memahami aturan, 
pengisian dokumen pelelangan dan 
penawaran dsbnya 

3  Pengisian dokumen penawaran 

Dokumen penawaran diisi oleh 
para calon pemasok yang datang 
dan mengikuti pertemuan dan 
dibuat pada masaa tenggang 
waktu yang ditentukan s/d 
penyerahan penawaran. 

Para calon pemasok yang 
hadir pada "rapat 
penjelasan" 

1.  Adanya dokumen penawaran yang sudah 
diisi oleh calon pemasok 
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4 
Penyerahan Dokumen Penawaran 
oleh Calon Pemasok. 

Calon Pemasok Menyerahkan 
penawaran kepada TPK dan 
Panitia, pada acara 
pelelangan(pada forum 
musyawarah). 

TPK, Panitia Lelang dan 
Calon Pemasok 

1  Dokumen Penawaran diterima oleh TPK dan 
Panitia dari para calon pemasok. 

2  Contoh dan bisa termasuk spesifikasi. 

5 
Evaluasi penawaran dan penetapan 
pemenang  

Dilaksanakan di Desa dengan cara 
mempelajari, membahas, analisis 
terhadap dokumen dan 
penawaran‐penawaran serta 
informasi masyarakat dan 
termasuk spesifikasi atau 
ketentuan lainnya 

TPK dan Panitia Lelang,  
Kades, BPD, Tomasy, Wakil 
Masyarakat, FK/FT 

1  Adanya rekapitulasi kekuatan dan 
kelemahan penawaran dari para calon 
pemasok (bisa dibuat ranking). 

2  Adanya keputusan: (a) terdapat calon 
pemenang (b) tidak ada pemenang. 

3  Berita Acara Pelelangan. (Form. 34) 
4  Berita Acara Musyawarah dan atau Risalah 

Musyawarah. 

5  Pengumuman hasil pelelangan di papan 
informasi. 

6.  Penandatanganan Perjanjian 

Draft kontrak disiapakan oleh TPK 
dibimbing FK/FT, sebelum 
penandatanganan 
dikomunikasikan dengan calon 
pemenang untuk kesepakatan. 

TPK dan Panitia Lelang, Tim 
Pemantau, Calon Pemasok, 
Wakil masyarakat, FK/FT. 

1  Surat Perjanjian Kontrak dan jadwal 
pengiriman yang disepakati. 

                 

Pola 3 ‐ Penjelasan kepada Calon Pemasok di salah satu desa perwakilan (gabungan beberapa desa) ‐ PENAWARAN TIDAK LANGSUNG atau 
PENAWARAN LANGSUNG 
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1.  Pemberian Dokumen Pelelangan. 
Calon Pemasok mengambil 
dokumen pelelangan di Desa 
perwakilan. 

TPK dan Panitia Lelang, 
wakil masyarakat (wakil 
desa gabungan) dan para 
calon pemasok. 

1  Tanda bukti penerimaan dokumen 
pelelangan. 

2. 
Penjelasan dokumen pelelangan 
dan gambaran lokasi desa 

Panitia Lelang dan TPK 
menjelaskan prosedur pelelangan, 
spesifikasi barang dan gambaran 
lokasi droping kepada para calon 
pemasok dan informasi lainnya 
(lokasi desa perwakilan). 

TPK dan Panitia Lelang, 
wakil masyarakat (wakil 
desa gabungan) dan para 
calon pemasok. 

2  Calon Pemasok memahami aturan, 
pengisian dokumen pelelangan dan 
penawaran dsbnya 

3  Pengisian dokumen penawaran 

Dokumen penawaran diisi oleh 
para calon pemasok yang datang 
dan mengikuti pertemuan dan 
dibuat pada masa tenggang waktu 
yang ditentukan s/d penyerahan 
penawaran. 

Para calon pemasok yang 
hadir pada "rapat 
penjelasan" 

1.  Adanya dokumen penawaran yang sudah 
diisi oleh calon pemasok 

4 
Penyerahan Dokumen Penawaran 
oleh Calon Pemasok. 

Calon Pemasok Menyerahkan 
penawaran kepada TPK dan 
Panitia, pada acara 
pelelangan(pada forum 
musyawarah). 

TPK, Panitia Lelang dan 
Calon Pemasok 

1  Dokumen Penawaran diterima oleh TPK dan 
Panitia dari para calon pemasok. 

2  Contoh dan bisa termasuk spesifikasi. 

5 
Evaluasi penawaran dan penetapan 
pemenang  

Dilaksanakan di Desa dengan cara 
mempelajari, membahas, analisis 
terhadap dokumen dan 
penawaran‐penawaran serta 
informasi masyarakat dan 
termasuk spesifikasi atau 
ketentuan lainnya 

TPK dan Panitia Lelang,  
Kades, BPD, Tomasy, Wakil 
Masyarakat (perwakilan 
tiap desa), FK/FT 

1  Adanya rekapitulasi kekuatan dan 
kelemahan penawaran dari para calon 
pemasok (bisa dibuat ranking). 

2  Adanya keputusan: (a) terdapat calon 
pemenang (b) tidak ada pemenang. 

3  Berita Acara Pelelangan. (Form. 34) 
4  Berita Acara Musyawarah dan atau Risalah 

Musyawarah. 
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Masih ada bahan lain sesuai dengan karakteristiktik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi / ditambahkan: 

 

 

 

5  Pengumuman hasil pelelangan di papan 
informasi. 

6.  Penandatanganan Perjanjian 

Draft kontrak disiapakan oleh TPK 
dibimbing FK/FT, sebelum 

penandatanganan 
dikomunikasikan dengan calon 
pemenang untuk kesepakatan. 

TPK dan Panitia Lelang, Tim 
Pemantau, Calon Pemasok, 
Wakil masyarakat, FK/FT. 

1  Surat Perjanjian Kontrak dan jadwal 
pengiriman yang disepakati. 

2  Tiap desa mempunyai kontrak sendiri 
dengan pemasok (tidak boleh kontrak 
gabungan) 

TAHAP PASCA PELELANGAN 

1. 
Evaluasi pelaksanaan pengadaan 
barang dan jasa serta pemeriksaan 
kelengkapan dokumen pelelangan 

FK dan FT mengkaji ulang 
terhadap seluruh proses 

pengadaan barang dan jasa di 
wilayah kerjanya 

FK, FT, PL dan Fasilitator 
kabupaten. 

1  Merumuskan hasil kajian (untuk corrective 
action). 

2  Merumuskan hasil pemenuhan dokumen 
pelelangan oleh tiap desa dan tindak lanjut 
yang harus dilaksanakan. 

CATATAN 

(1). Acuan pengadaan barang dan jasa terdapat pada PTO PENJELASAN XII  (2). Formulir terkait pengadaan tersedia pada FORMULIR‐FORMULIR PTO (3). Jika 
diperlukan Formulir tambahan bisa dibuat sendiri (4) dokumen bisa ditulis tangan tetapi harus jelas dan mudah dibaca. (5). Broker atau calo, tidak bisa dianggap 
sebagai calon pemasok (6). yang dimaksud harga terendah adalah tetap terkait dgn kualitas dan atau spesifikasi (7). menurut pengalaman, penawaran tidak 

langsung sulit dikendalikan, lebih banyak merugikan. (8). Fasilitator Kabupaten berani bertindak tegas untuk penegakan aturan, melakukan check dan recheck. 



 

 

MODUL  : SARANA PRASARANA PERDESAAN  

 

POKOK BAHASAN  :  7. MANAJEMEN KONTRUKSI 

TUJUAN  :  • Peserta latih mampu membuat Buku Kas, RPD, LPD, Buku 
Penerimaan Material, Mengarsipkan, penyediaan Alat Berat, 
membuat Buku Catatan dan Dokumen Foto 

• Peserta mengetahui dan bisa melakukan OJT dan IST 
dilapangan bisa membuat Buku Bimbingan, bisa melakukan 
Umpan Balik meningkatkan dan mampu membuat laporan, 
mampu memeriksa fisik dilapangan  

DURASI  :  120’ 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  • Penjelasan PTO PNPM Mandiri Perdesaan 
• Form Buku Kas 
• Form RPD 
• Form LPD 
• Form Buku Penerimaan Material 
• Pengarsipap Map 7 
• Form Buku Catatan 
• Bahn Bacaan OJT dan IST 
• Form Buku Bimbingan 
• Bahan Bacaan Laporan 
• Bahan Bacaan Pemeriksaan Fisik dilapangan 

 

PENGANTAR: 

Modul  ini bertujuan untuk memperkuat ketrampilan pelaku dalam mengatur kegiatan  infrastruktur 
di desa, mulai dengan pembuatan laporan, pembayaran sistim borongan dan lain lain.  
Modul ini tepat digunakan pada kondisi sebagai berikut 
 

PANDUAN FASILITASI: 

 Penjelasan : 
Fasilitator menjelaskan cara pengisian  formulir buku kas, RPD, LPD, Buku Penerimaan Material, 
Form Pembayaran Tenaga Kerja, Menjelaskan tentang Berita Acara Revisi, Pemakaian Alat Berat, 
Prinsip Ganti Rugi dengan menayangkan Slide Power Point yang ada, kemudian juga menjelaskan 
buku catatan dan dokumen foto.  

 Penugasan  : 
Bagikan  peserta  formulir  Buku  Kas  kemudian  perserta  belajar  mengisi  Buku  Kas,  begitu 
seterusnya untuk Formulir yang lain. 

 Penjelasan : 
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Fasilitator menjelaskan  tentang OJT,  IST, Cara mengisi Buku Pembimbingan, Cara mengisi  form 
Umpan  Balik  Umpan  Balik,  Menjelaskan  tentang  Metodologi  Peningkatan  Kapasitas,  Form 
Asisitensi penjelasan tentang Pelaporan dan Administrasi 

 Penegasan : 
Berikan  penegaan‐penegasan  tentang  pokok  bahasan  dan  dihubungkan  beberapa  pertanyaan 
yang diajukan peserta tadi. 

 

PENJELASAN MATERI: 

PEMERIKSAAN ULANG ATAS LAPORAN PRASARANA 7 point minima 

1. HOK tidak sinkron dengan angkatan kerja 
2. Jumlah orang miskin (RTM) melebihi jumlah penduduk 
3. Biaya operasional melebihi jatah 
4. Tingkat detail prasarana tidak sesuai (terlalu banyak atau sedikit) 
5. Istilah atau satuan tidak standar 
6. Salah hitung 
7. Lembar kerja untuk laporan bulanan tidak dilampirkan 

 

Pelaporan 

• Memberi informasi tentang peristiwa (kegiatan PPK) yang terjadi pada satuan waktu 
Alur Pelaporan 

• Ada OHP 
 

Tingkatan Pelaporan 

• Tingkat Desa 
• Tingkat Kecamatan 
• Tingkat Kabupaten 
• Tingkat Provinsi 
• Tingkat Nasional 

 
Jenis Pelaporan 

• Laporan Kemajuan  
o Form yang dipakai: 

o 75a, 75b, 75c 

o 76 

o 77a, 77b, 77c 

o 78a, 78b 

o 79 

• Laporan Permasalahan dan Tindak Lanjut: 
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o Form yang dipakai: 

o 70a, 70b, 70c 

• Laporan Partisipasi Masyarakat 
o Form yang dipakai: 

o 66 

• Laporan Insidental 
o Survei Keadaan Prasarana 

 Form yang dipakai: 

 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f 

o Hasil Rapat MAD‐3 
o Laporan Pelatihan 

 Form yang dipakai: 

 74 

o Evaluasi Kemampuan FD/TPK 
 65   

o Laporan Akhir Kegiatan Prasarana 
 Form yang dipakai: 

 59a, 59b, 59c 

 60 

 61 

 62 

 63 

 64 

o Laporan Pemeriksaan Kualitas  
 Form yang dipakai: 

 67a, 67b, 67c, 67d, 67e, 67f, 67g, 67h, 67i 

• Laporan tambahan 
o Laporan yang bersifat tambahan berdasar atas kebutuhan (sering disampaikan 

sebagai susulan)  
Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat  &  lokasi  pelatihan,  silakan 
identifikasi / ditambahkan: 
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MODUL  : SARANA PRASARANA PERDESAAN  

 

POKOK BAHASAN  :  8. DOKUMEN LAPORAN AKHIR 

TUJUAN  :  • Peserta mampu membuat gambar purnalaksana 
• Peserta mampu membuat realisasi anggaran biaya  
• Peserta mampu membuat realisasi membuat rekap anggaran 

biaya 

DURASI  :  120’ 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  • Contoh Gambar Desain dan Gambar Purna Laksana 
• Form Gambar Purna Laksana 
• Form Realisasi Anggaran Biaya 
• Form Rekap Realisasi Anggaran Biaya 

 

PENGANTAR: 

Modul ini bertujuan untuk memperkuat ketrampilan pelaku dalam membuat laporan akhir kegiatan 
bidang infrastruktur, peserta didik diharapkan membuat dokumen akhir, mengetahui isi dokumen 
akhir membuat gambar purnalaksana dan membuat Realisasi Anggaran sesuai dengan 
pertanggungjawaban dana yang dikelola oleh TPK 

PANDUAN FASILITASI: 

 Penjelasan : 
Fasilitator membagikan  hasil  desain  teknis  kemudian menjelaskan  perbedaan  dengan  gambar 
purna  laksana  yang  dibuat,  kemudian  menjelaskan  hal  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam 
pembuatan gambar purnalaksana. 

 Gambar purnalaksana dibuat sesuai dengan kondisi hasil kegiatan dilapangan. 
 Gambar purnalaksana dibuat  tidak  harus digambar  ulang, bisa  gambar desain  yang diberi 
gambar perubahan dan  catatan khusus hal hal yang berubah gambar desain  sehingga  jadi 
gambar purnalaksana. 

 Penugasan  : 
Bagikan peserta  gambar desain,penugasan peserta untuk memberi  tambahan perubahan  yang 
terjadi  dilapangan  atau  catatan  cacatan  tambahan  pada  gambar  desain  sehingga  jadi  gambar 
purnalaksana. 

 Penjelasan : 
Fasilitator membagikan contoh Buku Kas Umum TPK yang sudah ditutup buku dan saldo Rp. 0,‐ 
dijeleskan pada peserta didik cara membuat Realisasi Anggaran Biaya adalah dasarnya dari Buku 
Kas Umum TPK, pertanggungjawaban oleh TPK 

 Penugasan  : 
Bagikan  peserta  contoh  Buku  Kas Umum  TPK,  penugasan  pada  peserta  didik  untuk membuat 
Realisasi Anggaran pada formulir Realisasi Anggaran Biaya berdasarkan contoh Buku Kas Umum 
TPK. 
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 Penjelasan : 
Fasilitator  menjelaskan  langkah  penyusunan  rekap  realisasi  anggaran,  dengan  menayangkan 
formulir rekap realisasi anggaran  

 Penugasan  : 
Fasilitator membagikan hasil penugasan pembuatan Realisasi Anggaran Biaya kemudian peserta 
didik membuat rekap, dengan memasukkan hsil Realisasi Anggaran Biaya yang dibuat 

 Penegasan : 
Berikan  penegaan‐penegasan  tentang  pokok  bahasan  dan  dihubungkan  beberapa  pertanyaan 
yang diajukan peserta tadi. 

 

PENJELASAN MATERI: 

Isi Dokumen Laporan Akhir 

•  COVER 

•  DAFTAR ISI 

•  GAMBARAN RINGKAS PELAKSANAAN PNPM MP 

o BAB I     GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN 

o BAB II   RENCANA PENGOPERASIAN DAN PELESTARIAN 

o BAB III PENUTUP 

  SP3K 

  LP2K 

  PETA DESA LOKASI KEGIATAN 

  BERITA ACARA SERAH TERIMA 

  DAFTAR RENCANA DAN REALISASI KAMPUNG 

  BERITA ACARA REVISI 

  REALISASI KEGIATAN DAN BIAYA 

  REKAPITULASI REALISASI KEGIATAN DAN BIAYA 

  DOKUMEN FOTO 0%, 50%, 100% 

  GAMBAR PURNA LAKSANA 

• GAMBAR PETA SITUASI 

• DENAH 

• GAMBAR TAMPAK  

• GAMBAR POTONGAN 

• GAMBAR DETAIL 

Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat  &  lokasi  pelatihan,  silakan 
identifikasi / ditambahkan: 
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MODUL  : SARANA PRASARANA PERDESAAN  

 

POKOK BAHASAN  :  PENINGKATAN KUALITAS DAN SISTEM PEMELIHARAAN 

TUJUAN  :  • Peserta mengerti, hafal dan faham tentang 20 cara 
peningkatan kualitas 

• Peserta mampu melakukan kegiatan Analisa Kerusakan 
• Peserta mampu membuat perencanaan pemeliharaan hasil 

kegiatan infrastruktur 
• Peserta mampu membuat perencanaan alternatif pendanaan 

untuk pendanaan 

DURASI  :  120’ 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  • Bahan bacaan 20 cara peningkatan kualitas 
• Media tayang analisa kerusakan 
• Bahan Bacaan Pemeliharaan Infrastruktur 

 

PENGANTAR: 

Modul ini bertujuan untuk memberikan kemampuan peserta pelatihan untuk meningkatkan 
kemampuan dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan infrastruktur di desa, peserta 
latih mampu membuat konsep pemeliharaan dan mengetahui sumber sumber dana untuk 
pemeliharaan 

PANDUAN FASILITASI: 

 Penjelasan : 
Fasilitator  menjelaskan  pengutamaan  kualitas  kegiatan  infrastruktur  di  desa,  mengutamakan 
kualitas bukan kuantitas, penjelasan 20 point cara peningkatan kualitas . 

 Penugasan  : 
Bagikan  peserta  untuk  menghafalkan  20  cara  peningkatan  kualitas,  fasilitator  membimbing 
menghafal  tiap  cara  peningkatan  kualitas  dengan menghafal  urut  dari  no  satu  diulang  ulang 
sampai semua peserta dapat menghafal dua . 

 Penjelasan : 
Fasilitator menjelaskan tentang sisitem pemeliharaan jenis jenis infrastruktur 

 Penugasan  : 
Bagi peserta menjadi dua kelompok, kelompok  satu mendiskusikan  tentang cara pemeliharaan 
infrastruktur sedang satu kelompok lagi mendiskusikan tentang sumber sumber pendanaan yang 
mungkin bisa dipakai dalam pemeliharaan,  kelompok pertama mempresentasikan hasil diskusi 
kemudian kelompok yang lain melengkapi, begitu sebaliknya untuk kelompok selanjutnya  . 

 Penegasan : 
Berikan  penegaan‐penegasan  tentang  pokok  bahasan  dan  dihubungkan  beberapa  pertanyaan 
yang diajukan peserta tadi. 
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PENJELASAN MATERI: 

MembangunTim Pengelola Pemeliharaan Prasarana (TP3) 

I. Mengapa Harus Mengelola Pemeliharaan 

Prasarana secara fisik akan mengalami kerusakan yang disebabkan antara lain: 

1. Faktor pemakai 
2. Faktor pengaruh cuaca atau alam 
3. Faktor pengaruh kualitas bahan dan pekerjaan 
4. Faktor waktu 

 
Akibat sebab tersebut di atas prasarana akan megalami kerusakan dan bila tidak ada 

penanganan yang memadai akibatnya prasarana akan hancur lebih cepat dari umur masa 
pakai yang direncanakan. Untuk mengatasinya maka diperlukan bukan sekedar 
pemeliharaan saja, karena hal ini terkesan hanya sebatas perbaikan seperlunya, akan tetapi 
perlu lebih dari itu adalah pemeliharaan harus dikelola sehingga tujuan atau harapannya 
dapat ditingkatkan antara lain:  

1. Timbulnya pemikiran  bahwa pemeliharaan bukan hanya terbatas pada pemeliharaan 
saja tetapi sudah pada kegiatan penggantian atau peningkatan prasarana   

2. Dapat mengantisipasi tentang kebutuhan lain selain pemeliharaan rutin atau darurat 
3. Dapat membagi rata beban kegiatan kepada masyarakat 
4. Dapat memantau kebutuhan pemeliharaan secara menerus 
 

Dalam pengelolaan ini yang paling berperan adalah Tim Pemelihara yang seharusnya 
dibentuk saat musyawarah pertanggungjawaban pertama  atau kedua, yang bisa merupakan 
bentukan baru ataupun tim pemelihara yang sudah ada sebelumnya.  

Hal yang paling penting adalah bagaimana mengembangkan tim ini agar dapat berfungsi 
optimal, hal ini dapat terjadi jika pengelolaannya mengacu kepada suatu target pencapaian 
pemeliharaan yang dikaitkan peningkatan atau penggantian prasarana pada saat umur 
rencana telah habis.  

 

Dari pengalaman yang ada selama ini bahwa tim pemelihara sering berjalan menurut 
kebiasaan setempat saja sehingga apa yang dihasilkan sangat bervariasi diantaranya: 

1. Adanya tim pemelihara tetapi tidak melaksanakan tugasnya karena tidak tahu apa 
yang mesti dilakukan. 

2. Adanya tim pemelihara yang hanya bekerja bertujuan untuk kepentingan lolos 
persyratan mendapat program baru. 

3. Adanya tim pemelihara yang melaksanakan kegiatannya selama beberapa tahun 
kemudian bubar karena prasarana perlu tindakan lebih berat dari pemeliharaan rutin. 

4. Adanya tim pemelihara yang melaksanakan kegiatannya tetapi tidak mempunyai 
dana kecuali pemelihara rutin. 

5. Adanya tim pemelihara yang melaksanakan kegiatannya, dan sudah cukup tertib 
administrasi keuangan, tetapi tidak ada catatan tentang kegiatan fisik. 
 

Untuk mendapatkan pengelolaan yang baik maka diperlukan manajemen organisasi 
secara keseluruhan, meliputi: 

1. Pengembangan organisasi  
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Manfaat dari pengembangan ini adalah bahwa organisasi akan hidup, tumbuh dan 
bergerak dinamis sehingga mampu menangkap perkembangan yang terjadi. 

 

2.      Pengembangan sistem informasi 

Manfaat pengembangan sistem informasi ini antara lain: menciptakan keterbukaan 
baik intern organisasi ataupun organisasi terhadap masyarakat, juga masyarakat ke 
masyarakat atau ke organisasi. Dukungan yang harus ada yaitu pembuatan 
pelaporan dan pengarsipan semua kegiatan. 

 

3. Pengembangan sistem manajemen 
Manfaatnya antara lain:  adanya pengendalian terhadap sumber daya menuju suatu 
obyektivitas tertentu. 

 

4. Pengembangan sistem operasi 
Manfaatnya antara lain terdapat pengaturan yang jelas dan terarah dalam hal hasil 
dan informasi atau jasa sesuai apa yang didesain, dimusywarahkan dan ditetapkan. 

II. Pentingnya Mengetahui Kelemahan Tim Pengelola Pemeliharaan  
 

Banyak kegiatan pemeliharaan yang telah dilakukan dan dalam hal pengelolaannya 
banyak ditemui kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat perhatian sehingga hal ini tidak 
terulang kembali, antara lain: 

 

1. Tim pemelihara punya anggapan bahwa tugasnya hanya memelihara yang bersifat 
rutin saja sehingga tidak merasa ada tantangan kedepan 

2. Tim pemelihara yang dibentuk setelah serah terima sering tidak melakukan rapat 
untuk membicarakan tugas dan tanggung jawabnya 

3. Tim pemelihara yang sudah sempat membahas tugas dan tanggung jawabnya sering 
hanya dapat melaksanakan tugasnya sebatas pengalaman yang dimilikinya dan tidak 
ada pelatihan atau pembimbingan yang dibutuhan. 

4. Tim pemelihara dalam menentukan iuran dalam upaya untuk 
menggalang/menghimpun dana masih sebatas hasil musyawarah yang dilandasi 
kemauan masyarakat saja dan belum berdasar atas kebutuhan pemeliharaan dan 
peningkatan prasarana. 

5. Tim pemelihara yang gagal total seringkali disebabkan tidak adanya forum 
komunikasi dengan masyarakat pemanfaat 

6. Tim pemelihara sering hanya dapat membuat laporan keuangan dan belum dapat 
membuat laporan kegiatan fisik tentang kegiatan pemeliharaan yang telah dilakukan 
masyarakat. 

7. Keterbukaan/transparansi penggunaan dana pemeliharaan kepada masyarakat 
seringkali belum dilaksanakan seperti pada pelaksanaan kegiatan fisik (TPK) 

8. Tim pemelihara dalam membagi hasil pengumpulan dana, porsi untuk pemeliharaan 
relatif kecil dan selebihnya untuk opersional serta setoran ke kas desa atau pemda. 

9. Bimbingan dan pemantauan kegiatan tim pemelihara masih sangat minim sehingga 
seringkali terdapat tim yang punya potensi untuk berkembang pada akhirnya menjadi 
tim pemelihara papan nama saja. 
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Dari beberapa kelemahan-kelemahan seperti disebut di atas maka bagi semua 
pelaku PPK untuk dapat mempelajarinya dan mencari jalan keluar untuk penanganan yang 
lebih tepat.  

 

III. Model Pengembangan Tim Pengelola Pemeliharaan 
 

Setelah mengetahui mengapa harus mengelola pemeliharaan dan kelemahan-
kelemahannya dalam pengelolaan maka diperlukan suatu model yang akan merubah 
kebiasaan lama yang kurang mendorong pengembangan pengelolaan yaitu dari kondisi 
seadanya saja menjadi lebih terarah dan punya visi dan misi yang jelas. 

Model pengembangan tim pengelola pemeliharaan yang dimaksud yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IV. Pola Pengelolaan Pemeliharaan Kaitan dengan Umur Prasarana  
 

Pembentukan Tim Pengelola Pemeliharaan Prasarana 

dan 

Musyawarah Tim Pengelola untuk membahas tugas dan 
tanggung jawab serta aturan tim pengelola 

Pelatihan Tim Pengelola guna mendukung pelaksanaan 
tugas meliputi:Teknik Pengelolaan dan Teknik pemeliharaan 

Perencanaan: 

• Visi dan misi pengelolaan 
• Pembuatan jadwal kerja tim dan pertemuan dengan 

masyarakat pemanfaat 

Pelaksanaan 

• Kegiatan fisik dan administrasi keuangan 
• Kegiatan pelaporan 
• Kegiatan pemantauan dan bimbingan 
• Kegiatan pertemuan rutin/berkala 
• Kegiatan pertanggungjawaban 
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Setelah selesai suatu kegiatan pembangunan prasarana baru maka pada saat 
tertentu harus berpikir tentang bagaimana prasarana yang bersangkutan dapat ditingkatkan 
atau diganti sehingga fungsi dan manfaat prasarana tidak terputus. 

 

Kemudian hal yang perlu dipikirkan adalah cara untuk mendukungnya yaitu dapat 
ditentukan pada saat akan menentukan besarnya iuran bagi masyarakat pemanfaat maka 
agar diperhitungkan komponen biaya-biaya yang akan terjadi meliputi: 

 

1. Biayo honor petugas pemelihara 
2. Biaya bahan/alat untuk pemeliharaan rutin 
3. Biaya ATK 
4. Biaya bahan/alat untuk pemeliharaan berkala 
5. Biaya untuk peningkatan/penggantian prasarana pada saat akhir umur perencanaan, 

misal mesin pompa pada saat ini harga 10 juta, maka jika umur rencana 10 tahun, 
diperkirakan harga mesin yaitu 1.5 kali 10 juta sehingga diperlukan 15 juta. 

6. Biaya lain jika ada yaitu sumbangan untuk desa atau keperluan lain sesuai hasil yang 
disepakati dalam musyawarah. 

 

Dari perkiraan tersebut di atas, maka semua komponen harus dihitung selama masa 
umur rencana kemudian dibagi perbulan dan hasilnya dibagi jumlah pemanfaat berdasar 
klasifikasi masing-masing.  

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam iuran akan terdapat 2 (dua) unsur yaitu:  

  

1. Biaya pemeliharaan bulanan 
2. Biaya/tabungan untuk peningkatan/penggantian sesuai umur prasarana. 

 

 

Contoh siklus pemeliharaan: 

 

 Jenis 
kegiatan 

Rutin Rutin Berkala dan rutin 

 

 

Tahun ke 1 2 3 

 

 

Jenis 
kegiatan 

Rutin Rutin Berkala dan rutin 
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Tahun ke 4 5 6 

 

 

Jenis 
kegiatan 

Rutin Rutin Berkala (peningkatan 
atau penggantian) 

 

Tahun ke 7 8 9-10 

 

 

 

V. Menyongsong Terbentuknya TP3 
 

Seperti layaknya suatu tim yang baru terbentuk, baik tim ini merupakan tim lama 
yang sudah ada ataupun tim yang memang baru tetap saja perlu adanya konsolidasi bagi 
anggota tim, yang bertujuan antara lain: 

1. Membahas dan mengenali tugas dan tanggung jawabnya 
2. Mendata kebutuhan ketrampilan atau kemampuan dalam rangka untuk membekali 

anggota tim dalam menjalankan tugas, dalam hal ini bentuknya adalah pelatihan bagi 
tim. 

3. Mempelajari arsip yang berkaitan dengan konstruksi yang sudah dibangun melalui 
gambar terlaksana (as-built drawings), informasi ini bisa didapat dari TPK dan jika 
diperlukan TP3 dapat diserahi gambar pelaksanaan sebagai data awal. 

4. Membangun tim kerja yang mandiri 
5. Menyadarkan kepada anggota tim bahwa prinsip yang dipakai tetap memakai prinsip 

PPK, yaitu SIKOMPAK 
 

VI. Pelatihan dan Bimbingan Sangat Diperlukan 
 

Sekecil apapun pelatihan dan bimbingan pasti ada manfaat yang dapat dipakai oleh 
TP3, hal ini diperlukan karena sebelum TP3 menjadi tim mandiri maka perlu ada 
penambahan bekal dan penyamaan persepsi.  

Sebagai hal mutlak yang perlu diberikan pada waktu pelatihan dan bimbingan adalah: 

1. Cara pengelolaan prasarana 
2. Ketrampilan atau teknik pemeliharaan  
3. Ketrampilan mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan 
4. Ketrampilan menghitung kebutuhan biaya pada saat akhir umur rencana 

 

Kemudian bekal sebagai tim kerja:  

1. Pengetahuan tentang kepemimpinan, bagaimana ketua/pemimpin dapat 
memanfaatkan motivasi para anggota untuk bertindak dan menjadi antusias dengan 
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apa yang mereka lakukan, juga menjaga tim selalu berada di jalur dan bergerak 
menuju arah yang benar. 

2. Komunikasi, penyadaran bahwa semua anggota tim bertanggung jawab untuk 
melakukan komunikasi dengan siapa saja dan perlu peningkatan kemampuan 
komunikasi baik lisan maupun tertulis. 

3. Perbaikan proses, yaitu selalu memperbaiki proses kerja yang kurang 
berkesinambungan, misal dengan membuat diagram alur atau flow chart. 

4. Dinamika Tim,  para anggota TP3 perlu memiliki pengetahuan mengenai dinamika 
tim, atau biasa juga disebut kerjasama tim (teamwork). Dinamika tim ini membantu 
berjalannya rapat dengan efektif, dengan memastikan bahwa semua berpartisipasi 
dalam diskusi, tidak ada yang mendominasi.  

5. Interpersonal, mencakup kemampuan untuk berhubungan baik dengan orang lain. 
Untuk bisa berhubungan dengan efektif, para anggota harus dapat mendengarkan, 
memahami, dan memberi umpan balik tanpa memicu terjadinya konflik. 

 

VII. Administrasi Membawa Banyak Manfaat 
 

Menjalankan administrasi selama ini terkesan menjadi suatu beban yang berat dan 
dianggap merepotkan terutama di perdesaan, padahal suatu syarat agar organisasi dapat 
berkembang seperti yang diharapkan maka administrasi merupakan suatu keharusan yang 
mesti dilakukan.  

Administrasi pengelolaan pemeliharaan ditekankan pada pencatatan secara teratur 
atas kegiatan yang telah dilakukan dan tidak perlu dilakukan dengan pengetikan artinya bisa 
dilakukan dengan tulisan tangan saja.  

Khusus mengenai ini sudah ada contoh  “Pedoman Praktis Administrasi 
Pengelolaan Pemeliharaan“  dan hal-hal yang dibahas, antara lain: 

1. Prinsip dasar 
2. Tujuan Administrasi 
3. Ketenagakerjaan 
4. Sumber dana 
5. Pembukuan 
6. Pelaporan 
7. Pengarsipan 
8. Keterbukaan 

 

Manfaat yang didapat dengan administrasi ini terutama bagi TP3 adalah: 

1. Setiap saat siap memberikan penjelasan kepada siapa saja baik kegiatan fisik yang 
telah dilakukan maupun laporan keuangan dengan berdasar data yang jelas dan 
akurat 

2. TP3 akan merasa lebih tenang dalam menghadapi isu yang kurang baik karena 
sudah ada pencatatan semua kegiatan 

3. Bilamana semua anggota TP3 tidak berada di desa, maka administrasi yang ada 
sudah dapat memberi gambaran dan informasi tentang kegiatan pengelolaan 
pemeliharaan atau TP3 dapat mewakilkan kepada siapapun berdasar data 
administrasi yang ada tanpa khawatir terdapat bias informasi yang merugikan. 

4. Keterbukaan informasi antar anggota TP3 dan juga terhadap masyarakat akan terjadi 
dengan baik. 

 

VIII. Membangun Sistem Informasi, Pelaporan, dan Pemantauan 
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Sistem Informasi: 

Membangun sistem informasi yang dimaksud adalah tentang informasi apa saja yang 
diperlukan guna menunjang kegiatan pemeliharaan,  antara lain adanya penyediaan data: 

1. Pemanfaat prasarana baik yang bersifat khusus (langsung) maupun umum 
2. Tenaga Kerja yang ikut dalam kegiatan pemeliharaan (swadaya atau yang mendapat 

honor) 
3. Pengeluaran dan sumber biaya 
4. Status prasarana secara periodik (hasil pemeliharaan)  
5. Rencana pemeriksaan dan pertemuan 

   

Dalam penyampaian informasi ini (lisan atau tertulis), ada beberapa media yang 
dapat dipakai antara lain: 

1. Papan informasi 
2. Pertemuan rutin atau berkala yang dijadwalkan 
3. Pertemuan kegiatan lain 
4. Pintu ke pintu 
5. Orang ke orang 

 

Sistem Pelaporan: 

Membangun sistem informasi yang dimaksud disini adalah bagaimana semua 
kegiatan yang dilakukan dapat dicatat oleh TP3 (dapat dibantu FD), cukup ditulis tangan saja 
(tidak perlu diketik), kemudian isi laporan diharapkan dapat menggambarkan kinerja TP3. 
Adapun minimal kegiatan yang harus dibuat laporan adalah: 

1. Pembentukan dan struktur organisasi tim pengelola pemeliharaan prasarana (TP3) 
2. Kegiatan pemeliharaan (jenis pekerjaan, jumlah orang terlibat, kapan pekerjaan 

dilakukan) 
3. Jumlah orang yang berswadaya dalam kegiatan pemeliharaan  
4. Kegiatan penarikan dana 
5. Penggunaan dana (Buku Kas Harian) 

 

Pelaporan agar dapat diketahui oleh masyarakat ataupun pihak lain yang ingin 
belajar maka perlu ada tempat (arsip laporan) yang tertentu dimaksudkan agar supaya 
sewaktu-waktu dapat dilihat walaupun anggota TP3 sedang tidak berada di tempat, 
selanjutnya tempat dimaksud  yaitu: 

1. Di desa (dibuat pos informasi di salah satu anggota TP3) 
2. Di kecamatan (bisa di UPK atau di Kasi PMD/PJOK) 

  

Sistem Pemantauan: 

Dalam membangun sistem pemantauan ini dimaksudkan agar supaya TP3 dan 
masyarakat mendapat masukan yang diperlukan untuk mengembangkan pengelolaan yang 
telah dilakukan. Adapun pemantauan ini dapat dibagi 2 yaitu: 

1. Pemantauan intern, dilakukan oleh TP3, masyarakat setempat dan pelaku PPK 
lainnya 

2. Pemantauan extern, dilakukan oleh pihak lain yang berminat. 
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Selanjutnya hal-hal yang perlu dipantau adalah: 

1. Keberadaan TP3  
2. Fungsi dan kinerja 
3. Kegiatan fisik dan sumbangan masyarakat 
4. Cara musyawarah dan pembuatan keputusan 
5. Kehadiran atau partisipasi masyarakat pada acara pertemuan rutin atau berkala 
6. Penggunaan dana 
7. Apakah realisasi sesuai harapan? 
8. Pemakaian prasarana 
9. Pemanfaat 

 

Dalam melakukan pemantauan dapat dilakukan seperti berikut: 

1. Jika di desa maka dapat menanyakan arsip pelaporan tentang kegiatan 
pemeliharaan di pos TP3 yang ditentukan, melihat fisik  dan wawancara dengan TP3 
serta masyarakat 

2. Jika di kecamatan dapat menanyakan arsip laporan yang ada di UPK atau Kasi 
PMD/PJOK. 

 

 

Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat  &  lokasi  pelatihan,  silakan 
identifikasi / ditambahkan: 
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