
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODUL PEGANGAN  
PELATIH MASYARAKAT 

MODUL  
KADER PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA DASAR 



 
KATA PENGANTAR  

 
Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dimulai tahun 2007 dengan tujuan antara lain untuk 
meningkatkan  kapasitas  masyarakat  yang  ada  di  desa  melalui  bentuk  pelatihan  pelatihan  yang 
dilaksanakan dari desa sampai tingkat kecamatan bagi masyarakat, pemahaman terhadap kegiatan 
PNPM Mandiri  Perdesaan  sangat mendesak  untuk  diketahui  oleh  kader  kader  yang  ada  di  desa, 
mereka adalah ujung tombak bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan program ini, bagaimana kader 
yang ada di desa mampu menggali kebutuhan bagi desanya sehingga diharapkan muncul kegiatan 
yang benar benar menjadi kebutuhan masyarakat desa . 
 
Bagaimana seorang kader yang ada di desa mampu melaksanakan tugasnya dengan baik antara lain 
harus dilakukan peningkatan  kapasitas dalam  teknik pelaksanaan  tugas, mereka harus  tahu betul 
persiapan yang akan dilakukan dalam  tiap  tahapan kegiatan, dia  tahu betul proses yang dilakukan 
dan outputnya  tiap  tahapan kegiatan  yang dilakukan disamping  itu  tidak  kalah pentingnya adalah 
menjamin  semua  prinsip  dalam  program  bisa  dilaksanakan  pada  tiap  tahapan  kegiatan,  sebagai 
seorang  kader  akan  mendorong  pelaku  lain  untuk  menerapkan  prinsip  prinsip  program  di 
implementasikan tiap kegiatan yang dilakukan di desa . 
 
Kemampuan penguasan  teknis untuk pengendalian  kualitas  kegiatan  yang  ada di desa bagi  kader 
kader  juga  bagian  yang  terpenting  untuk  dikuasai,  sebagai  kader  disamping  mampu  membuat 
laporan  dan  administrasi  yang  baik  juga menjaga  kegiatan  tidak  keluar  dari  koridor  dan  prinsip 
prinsip program, semua itu adalah kualitas pelaksanaan program. 
 
Buku panduan pelatihan yang diajukan ini merupakan bagian dari serial modul pelatihan. Pencapaian 
hasil  pengetrapannya  selama  pelatihan  sangat  tergantung  juga  pada  kreativitas  pelatih  untuk 
menggunakannya sebagai media dalam pendidikan orang dewasa. Kritikan dan saran untuk semakin 
menyempurnakan kualitas buku panduan pelatihan ini akan selalu diterima dengan lapang dada. 
 
 
Jakarta 
PNPM Mandiri Perdesaan 
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GAMBARAN UMUM 
 

 
(i) Tujuan: 

Pelatihan  bagi  KPM‐D/K  dimaksudkan  untuk  memberikan  pembekalan  dan  peningkatan 
kemampuan  serta  ketrampilan  KPM‐D/K  dalam memfasilitasi masyarakat  untuk mengelola 
PNPM Mandiri Perdesaan pada setiap tahapan.   

 
 
(ii) Peserta : 

Seluruh KPM‐D/K sekecamatan  
 
(iii) Pemandu/ pelatih: 

Fasilitator Kecamatan dan PjOK dapat dibantu Fasilitator Kabupaten 
 

(iv) Hasil yang diharapkan: 
1) KPM‐D/K  mengetahui  dan  memahami  tentang  latar  belakang,  tujuan,  prinsip, 

kebijakan  dan  tahapan  atau  mekanisme  PNPM  Mandiri  Perdesaan  sebagai 
pengelolaan program pemberdayaan masyarakat yang integratif di tingkat desa. 

2) KPM‐D/K memiliki visi sebagai kader pembaharu di masyarakat dan mengetahui serta 
memahami tugas & tanggungjawabnya. 

3) KPM‐D/K menguasai  teknik‐teknik  fasilitasi pertemuan‐pertemuan masyarakat dalam 
tahapan  kegiatan  PNPM  Mandiri  Perdesaan,  termasuk  perencanaan  desa  secara 
partisipatif  dan  teknik  Menggagas  Masa  Depan  Desa  (MMDD)  untuk  penyusunan 
RPJMDes. 

4) KPM‐D/K  mempunyai  ketrampilan  memberikan  pendampingan  dan  pembimbingan 
kepada masyarakat agar mampu mengelola PNPM Mandiri Perdesaan secara mandiri. 

5) KPM‐D/K  menguasai  administrasi  dan  pelaporan  yang  diperlukan  di  tingkat 
desa/kelurahan. 

6) KPM‐D/K mampu menyusun dan   mempunyai  rencana kerja untuk melakukan  tugas 
dan tanggungjawabnya.  

 
(v) Materi Pelatihan 

 
G. PEMAHAMAN PROGRAM  

9. Konsepsi PNPM 
10. Tahapan Kegiatan 
11. Open Menu Pendidikan 
12. Open Menu Kesehatan 
13. Open Menu Peningkatan Kapasitas 
14. Open Menu Infrastruktur 
15. Kebijakan kegiatan SPP  
16. Penyaluran dana BLM dan DOK 
 

H. POLA KERJA  
2. Uraian Tugas & Pola Kerja KPMD 
 
 
 



I. TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS 
10. Sosialisasi Program 
11. Pelaksanaan MD Sosialisasi 
12. Pelaksanaan Penggalian Gagasan 
13. Pelaksanaan MKP 
14. Penulisan Usulan (kesehatan, pendidikan, Sarpras) 
15. Pelaksanaan MD Sosialisasi Hasil MAD Penetapan Usulan 
16. Pelaksanaan Pertanggung jawaban 
17. Pelaksanaan Serah Terima 
18. Penyusunan Rencana Kerja 

 
J. PENGENDALIAN KUALITAS  

3. Pengawasan Oleh Masyarakat 
4. Pengelolaan Papan Informasi 
 

K. ADMINISTRASI & PELAPORAN  
4. Standar Administrasi TPK Desa 
5. Laporan Kegiatan Desa 
6. Laporan Bulanan  
 

L. TEKNIK KETRAMPILAN DASAR  
3. Teknik Fasilitasi 
4. Media Informasi 
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A.PEMAHAMAN PROGRAM 

B.POLA KERJA 

1. Konsepsi PNPM Mandiri 
Perdesaan 

2. Tahapan Kegiatan 
3. Open Menu Pendidikan 
4. Open Menu Kesehatan 
5. Open Menu Peningkatan 

Kapasitas 
6. Open Menu Infra Struktur 
7. Kebijakan  Kegiatan SPP 
8. Penyaluran Dana BLM dan 

DOK 
 

1. Uraian Tugas & Pola Kerja KPMD 

1. Sosialisasi Program 
2. Pelaksanaan MD Sosialisasi 
3. Pelaksanaan Penggalian 

Gagasan 
4. Pelaksanaan MKP 
5. Penulisan Usulan (kesehatan, 

pendidikan, sarpras) 
6. Pelaksanaan MD Sosialisasi 

Hasil MAD Penetapan Usulan 
7. Pelaksanaan Pertanggung 

jawaban 
8. Pelaksanaan Serah Terima 
9. Penyusunan Rencana Kerja 

1. Teknik Fasilitasi 
2. Media Informasi 

1. Standar Administrasi TPK Desa 
2. Laporan Kegiatan Desa 
3. Laporan Bulanan  

C.TEKNIS PELAKSANAAN 

F.TEKNIK KETRAMPILAN DASAR 

E.ADMINISTRASI & PELAPORAN 

D.PENGENDALIAN KUALITAS 

1. Pengawasan Oleh Masyarakat 
2. Pengelolaan Papan Informasi 



 
 
 

MATRIK KURIKULUM PELATIHAN KPMD 
 

NO. 
POKOK /SUB 

POKOK 
BAHASAN 

TUJUAN METODE / 
MEDIA LANGKAH FASILITASI ASUMSI 

WAKTU 

A PEMAHAMAN PROGRAM 
A.1 KONSEPSI 

PNPM 
MANDIRI 
PERDESAAN 

 Peserta mengetahui dan 
paham tentang gambaran 
singkat PNPM Mandiri 
Perdesaan 

 Peserta mengetahui dan 
paham problem 
kemiskinan di indonesia. 

 Peserta mengetahui dan 
paham tentang kebijakan 
PNPM Mandiri Perdesaan 

 Peserta paham tentang 
sistem pengelolaan dan 
BLM secara swakelola. 

 Peserta paham tentang 
hak rakyat untuk 
mendapatkan 
pendampingan yang baik 
oleh fasilitator 
  

Metode : 
• Ceramah 
• Tanya 
Jawab 

• Penugasan 
• Pemutara 
Film 
 

Media : 
• PTO PNPM 
Mandiri 
Perdesaan 

 

• Buka sesi ini dengan 
mengucapkan salam 

• Dengan metode ceramah 
penjelasan singkat tentang 
paket informasi PNPM 
Mandiri perdesaan. 

• Penjelasan pertama tentang 
Latar belakang munculnya 
PNPM Mandiri Perdesaan, 
berikan kesempatan peserta 
untuk bertanya, maksimal 
dua pertanyaan. 

• Penjelasan tentang tujuan 
PNPM Mandiri Perdesaan, 
berikan kesempatan peserta 
untuk bertanya. 

• Penjelasan tentang ketentuan 
dasar PNPM Mandiri 
perdesaan, proses tanya 
jawab dan penjelasan 
dilakukan sama 

• Penjelasan tentang 
pengelolaan dana BLM oleh 
masyarakat dengan 
swakelola ditingkat desa, 
lakukan tanya jawab dan 
curah pendapat dengan 
pertanyaan pembuka” apa 
keuntungan pengelolaan 
dana BLM secara Swakelola 
oleh masyarakat?” 

• Masyarakat dalam 
melaksanakan kegiatan 
dilapangan baik saat 
perencanaan, pelaksanaan 
dan pelestarian mempunyai 
hak untuk didampingi oleh 
fasilitator, hal ini dijelaskan 
dan ditekankan oleh 
fasilitator kepada peserta 
latih, keudian lakukan tanya 
jawab, hasil tanya jawab 
ditegaskan oleh fasilitator 

• Tutup sesi dengan ucapan 
salam 

 

120 Menit 

A.2 TAHAPAN 
KEGIATAN 

 Peserta  dapat   menjelaskan 
alur tahapan kegiatan 
PNPM Mandiri Perdesaan 

 Peserta mampu 

Metode : 
• Ceramah 
• Uji Daya 
Ingat 

• Buka sesi ini dengan 
mengucapkan salam, dan 
jelaskan apa yang menjadi 
tujuan dan target dari materi 

120 Menit 



mengidentifikasi peran 
setiap pelaku, tahapan 
pelaksanaan dan target  
hasil pada setiap alur 
kegiatan PNPM Mandiri 
Perdesaan. 

 Peserta dapat  menjelaskan 
hasil yang diharapkan dari 
setiap alur tahapan kegiatan 
PNPM Mandiri Perdesaan 

• Speed 
Reading 

• Tanya 
Jawab 
 

Media : 
• Bahan 
bacaan  

• PTO dan 
Penjelasan
nya 

 

ini. 
• Menguji daya ingat 
• Tanyakan kepada mereka 

yang dapat sempurna 
membuat alur kegiatan 
PNPM Mandiri  Perdesaan 
tersebut. Kepada yang belum 
sempurna menuliskan alur 
kegiatannya minta mengingat 
kembali.  

• Speed reading 
• Penegasan & pembulatan 

A.3 OPEN MENU 
PENDIDIKAN 

 Peserta latih mengetahui 
bahwa pendidikan sebagai 
hak rakyat, masyarakat 
berhak mendapatkan 
pendidikan yang layak  

 Peserta latih bisa 
menjelaskan jenis jenis 
kegiatan dari dinas terkait, 
sehingga tidak terjadi 
tumpang tindih dengan 
jenis kegiatan PNPM 
Mandiri Perdesaan  

 Peserta dapat menyebutkan 
rumah tangga 
miskin/kelompok penerima 
manfaat kegiatan 
pendidikan di lokasi PNPM 
Mandiri Perdesaan. 

 Peserta mengetahui daftar 
larangan yang termasuk 
dalam bidang pendidikan 
dalam PNPM Mandiri 
perdesaan. 

 Peserta dapat 
mengkatagorikan empat 
bagian jenis kegiatan 
bidang pendidikan.  

 Peserta dapat menyebutkan 
bentuk-bentuk layanan 
bidang pendidikan yang 
masuk program PNPM 
Mandiri Perdesaan. 

Metode : 
• Ceramah 
• Diskusi 
Kelompok 

• Presentasi 
• Curah 
Pendapat 

• Tanya 
Jawab 
 

Media : 
• PTO PNPM 
Mandiri 
Perdesaan 

• Penjelasan 
PTO PNPM 
Mandiri 
Perdesaan 

 

• Fasilitator membuka dengan 
salam kemudian menjelaskan 
tujuan dari pokok bahasan. 

• Fasilitator menjelaskan 
bahwa pendidikan adalah 
hak rakyat, dasar dasar 
hukum melandasi pernyataan 
tersebut dijelsakan oleh 
fasilitator 

• Fasilitator melakukan curah 
pendapat dengan peserta 
latih untuk memancing 
pengetahuan peserta latih 
akan jenis jenis kegiatan dari 
dinas pendidikan yang sudah 
ada dan memancing dengan 
pertanyaan” Jenis kegiatan 
apa saja yang sudah ada 
dimasyarakat yang berasal 
dari dinas pendidikan?” 

• Dibagi dalam 4 kelompok, 
masing masing kelompok 
untuk membahas tentang 
daftar larangan yang 
termasuk dalam kegiatan 
bidang pendidikan.  

• Masing masing kelompok 
mempresentasikan, saling 
melengkapi hasil 
pembahasan di kelompok, 
fasilitator memberikan 
penegasan. 

• Dibagi dalam 4 kelompok, 
masing masing kelompok 
untuk membahas empat 
bidang dalam jenis kegiatan 
pendidikan. 

• Masing masing kelompok 
mempresentasikan, saling 
melengkapi hasil 
pembahasan di kelompok, 
fasilitator memberikan 
penegasan tiap bidang jenis 
kegiatan. 

• Penegasan dari pelatih dan 
menutup sesi. 

60 Menit 



A.4 OPEN MENU 
KESEHATAN 

 Peserta latih mengetahui 
bahwa kesehatan sebagai 
hak rakyat, masyarakat 
berhak mendapatkan 
pelayanan kesehatan dasar 
yang layak  

 Peserta latih bisa 
menjelaskan jenis jenis 
kegiatan dari dinas 
kesehatan yang terkait 
dengan bidang kesehatan 
masyarakat, sehingga tidak 
terjadi tumpang tindih 
dengan jenis kegiatan 
PNPM Mandiri Perdesaan  

 Peserta dapat menyebutkan 
rumah tangga 
miskin/kelompok penerima 
manfaat kegiatan kesehatan 
di lokasi PNPM Mandiri 
Perdesaan. 

 Peserta mengetahui daftar 
larangan yang termasuk 
dalam bidang kesehatan 
dalam PNPM Mandiri 
perdesaan. 

 Peserta dapat 
mengkatagorikan empat 
bagian jenis kegiatan 
bidang kesehatan.  

 Peserta dapat menyebutkan 
bentuk-bentuk layanan 
bidang kesehatan yang 
masuk program PNPM 
Mandiri Perdesaan. 

Metode : 
• Ceramah 
singkat. 

• Curah 
pendapat 

• Diskusi 
kelompok 
(Pulau). 

• Tanya 
jawab 
 

Media : 
• PTO PNPM 
Mandiri 
Perdesaan 

• Penjelasan 
PTO PNPM 
Mandiri 
Perdesaan 

 

• Fasilitator menjelaskan 
bahwa pelayanan kesehatan 
dasar adalah hak rakyat, 
dasar dasar hukum melandasi 
pernyataan tersebut 
dijelsakan oleh fasilitator 

• Fasilitator melakukan curah 
pendapat dengan peserta 
latih untuk memancing 
pengetahuan peserta latih 
akan jenis jenis kegiatan dari 
dinas kesehatan yang sudah 
ada dan memancing dengan 
pertanyaan” Jenis kegiatan 
apa saja yang sudah ada 
dimasyarakat yang berasal 
dari dinas kesehatan?” 

• Fasilitator membuka dengan 
salam kemudian menjelaskan 
tujuan dari pokok bahasan. 

• Dibagi dalam 4 kelompok, 
masing masing kelompok 
untuk membahas tentang 
daftar larangan yang 
termasuk dalam kegiatan 
bidang kesehatan.  

• Masing masing kelompok 
mempresentasikan, saling 
melengkapi hasil 
pembahasan di kelompok, 
fasilitator memberikan 
penegasan. 

• Dibagi dalam 4 kelompok, 
masing masing kelompok 
untuk membahas empat 
bidang dalam jenis kegiatan 
kesehatan. 

• Masing masing kelompok 
mempresentasikan, saling 
melengkapi hasil 
pembahasan di kelompok, 
fasilitator memberikan 
penegasan tiap bidang jenis 
kegiatan. 

• Penegasan dari pelatih dan 
menutup sesi. 

60 Menit 

A.5 PENINGKATA
N 
KETRAMPILA
N DAN 
KESEJAHTER
AAN 
MASYARAKA
T 

 Peserta latih mengetahui 
tentang peningkatan 
kapasitas masyarakat 
terutama dalam 
peningkatan ekonomi 
masyarakat. 

 Peserta latih mengetahui 
jenis pelayanan dari 
pemerintah melalui dinas 
terkait dalam peningkatan 
kapasitas masyarakat untuk 
peningkatan 
kesejahteraannya  

 Peserta latih dapat 

Metode : 
• Ceramah 
• Curah 
Pendapat 

• Tanya 
Jawab 
 

Media : 
• PTO PNPM 
Mandiri 
Perdesaan 

• Buka dengan salam dan 
jelaskan tujuan PB. 

• Fasilitator menjelaskan 
bahwa peningkatan kapasitas 
masyarakat adalah hak 
rakyat, dasar dasar hukum 
melandasi pernyataan 
tersebut dijelsakan oleh 
fasilitator 

• Fasilitator melakukan curah 
pendapat dengan peserta 
latih untuk memancing 
pengetahuan peserta latih 

120 Menit 



menyebutkan bentuk 
layanan bidang peningkatan 
kapasitas / keterampilan 
kelompok ekonomi yang 
bemanfaat bagi masyarakat. 

 Peserta dapat menjelaskan 
kegiatan peningkatan 
kapasitas / ketrampilan 
kelompok ekonomi dalam 
PNPM Mandiri Perdesaan. 

 Peserta memahami manfaat 
dari peningkatan kapasitas / 
ketrampilan kelompok 
ekonomi 

 Peserta dapat memahami 
bahwa program 
peningkatan kapasitas ini 
dimaksudkan agar 
pendapatan RTM 
meningkat, secara 
berangsur mampu 
mengurangi 
kemiskinannya. 

• Penjelasan 
PTO PNPM 
Manadiri 
Perdesaan 

 

akan jenis jenis kegiatan dari 
dinas terkait dalam 
peningkatan kapasitas 
masyarakat yang sudah ada 
dan memancing dengan 
pertanyaan” Jenis kegiatan 
apa yang bertujuan untuk 
meningkatkan kapasitas 
masyarakat yang sudah ada 
dimasyarakat yang berasal 
dari dinas dinas yang ada 
saat ini?” 

• Jelaskan tentang pengertian 
kegiatan peningkatan 
kapasitas / ketrampilan 
kelompok ekonomi dalam 
PNPM Mandiri Perdesaan, 
sampaikan juga daftar 
larangan dari kegiatan ini. 

• Curah pendapat manfaat dari 
kegiatan peningkatan 
kapasitas / ketrampilan 
kelompok ekonomi dan buat 
penegasan manfaat dari 
kegiatan peningkatan 
kapasitas / ketrampilan 
kelompok ekonomi di tingkat 
desa. 

• Jelaskan tentang mekanisme 
pengelolaan kegiatan 
peningkatan kapasitas / 
ketrampilan kelompok 
ekonomi. 

• Lakukan curah pendapat 
tentang cara-cara melakukan 
kegiatan peningkatan 
kapasitas / ketrampilan 
kelompok ekonomi di desa. 

• Bahas alur kegiatan 
peningkatan kapasitas / 
ketrampilan kelompok 
ekonomi 

• Lakukan tanya jawab guna 
mendapatkan keberagaman 
masukan dari peserta. 

• Lakukan Penyimpulan dan 
Penegasan 

A.6 OPEN MENU 
SARANA 
PRASARANA 

 Peserta latih mengetahui 
jenis kegiatan sarana 
prasarana yang bisa 
menunjang peningkatan 
ekonomi masyarakat 

 Peserta mengerti tentang 
jenis kegiatan yang termasuk 
dalam daftar larangan 
terutama dalam bidang 
Sarana Prasarana di PNPM 
Mandiri Perdesaan. 

 Peserta mengerti dan faham 
tentang jenis kegiatan 

Metode : 
• Ceramah 
singkat. 

• Curah 
pendapat 

• Diskusi 
kelompok 
(Pulau). 

• Tanya 
jawab 
 

• Fasilitator membuka dengan 
salam kemudian menjelaskan 
tujuan dari pokok bahasan. 

• Penjelasan dari fasilitator 
tentang jenis jenis kegiatan 
sarana prasarana yang bisa 
menunjang kesejahteraan 
perekonomian masyarakat 
dan kemandirian desa 

• Peserta latih dibagi dalam 4 
kelompok, 2 kelompok untuk 
membahas tentang daftar 

60 Menit 



infrastruktur yang dapat  
didanai  oleh PNPM Mandiri 
Perdesaan. 

 Peserta latih mengetahui 
bahwa kegiatan sarana 
prasarana yang ada di desa 
harus berkesinambungan dan 
lestari, dengan tujuan 
kemandirian desa bidang 
sarana prasarana 

Media : 
• PTO PNPM 
Mandiri 
Perdesaan 

• Penjelasan 
PTO PNPM 
Mandiri 
Perdesaan 

 

larangan yang termasuk 
dalam kegiatan bidang 
sarana prasarana, 2 
kelompok lagi membahas 
tentang jenis jenis prasarana 
yang diperbolehkan dalam 
PNPM Mandiri Perdesaan. 

• Dua kelompok pertama 
mempresentasikan hasil 
diskusi tentang jenis jenis 
prasarana yang termasuk 
dalam daftar larangan, hasil 
diskusi dibuat saling 
melengkapi, fasilitator 
menyimpulkan hasil diskusi 
2 kelompok tersebut. 

• Dua kelompok kedua 
mempresentasikan hasil 
diskusi kelompok tentang 
jenis jenis prasarana yang 
diperbolehkan dalam PNPM 
Mandiri Perdesaan, hasil 
diskusi dibuat saling 
melengkapi, fasilitator 
menyimpulkan hasil diskusi 
2 kelompok tersebut. 

• Fasilitator menjelaskan 
tentang bentuk bentuk 
pelestarian hasil kegiatan 
prasarana dan kemandirian 
desa dalam kegiatan sarana 
prasarana, baik perencanaan, 
pelaksanaan kegiatan dan 
pelestarian kegiatan 

A.7 KEBIJAKAN 
KEGIATAN 
SPP 

 Peserta bisa menyebutkan 
mekanisme usulan kegiatan 
SPP .  

 Peserta bisa menyebutkan 
alasan kegiatan SPP tidak di 
kompetisikan dalam MAD 
Perankingan. 

 Peserta bisa menyebutkan 
hal-hal apa saja yang 
menjadi pertimbangan dalam 
Verifikasi usulan kegiatan  
SPP. 

Metode : 
• Ceramah 
• Penugasan 
• Diskisi 
Kelompok 

• Curah 
Pendapat 

• Tanya 
Jawab 
 

Media : 
• PTO PNPM 
Mandiri 
Perdesaan 

• Penjelasan 
PTO PNPM 
Mandiri 
Perdesaan 

 

• Berikan salam pembukaan, 
buka sesi ini  dengan 
menjelaskan tujuan pokok 
bahasan 

• Penugasan kepada peserta 
untuk membaca Penjelasan 
III PTO untuk kegiatan 
presentasi laporan tim 
verifikasi dan pembahasan 
usulan dikelompok. 

• Tanyakan pada peserta 
kenapa usulan SPP tidak 
dikompetisikan bersama 
usulan lain non SPP. 

• Jawaban dari masing masing 
peserta ditulis dan ditegaskan 
oleh fasilitator. 

• Penugasan kepada peserta, 
peserta dibagi 2 atau 4 
kelompok untuk membahas 
masing masing satu topik 
diskusi, bagaimana 
mekanisme usulan kegiatan 
SPP untuk dapat didanai dan 
meknisme pengelolaannya 

60 Menit 



• Masing masing kelompok 
mempresentasikan hasil 
diskusi kelompok, kelompok 
lain memberikan masukan 
dan ditegaskan oleh 
Fasilitator 

A.8 PENYALURA
N DANA 

• Peserta  dapat 
menjelaskan persyaratan 
penyaluran  dana  dari 
rekening UPK ke TPK. 

• Peserta  dapat 
menjelaskan  mekanisme 
penyaluran  dana  dari 
UPK  ke  TPK  PNPM 
Mandiri Perdesaan. 

• Peserta  mempu 
menyebutkan  isi 
dokumen  SPPD  untuk 
penyaluran  dana  dari 
UPK ke TPK 

• Peserta  dapat 
menjelaskan 
Administrasi  yang 
diperlukan  untuk 
pelaporan  dana  oleh 
UPK  

• Peserta  dapat membuat 
Administrasi  penyaluran 
dana dari UPK ke TP 

Metode : 
• Ceramah 
• Curah 
Pendapat 

• Diskusi 
Kelompok 

• Tanya 
Jawab 
 

Media : 
• PTO PNPM 
Mandiri 
Perdesaan 

• Penjelasan 
PTO PNPM 
Mandiri 
Perdesaan 

 

•   

B POLA KERJA 
B.1 URAIAN 

TUGAS DAN 
POLA KERJA 
KPMD 

 Peserta dapat menjelaskan 
makna adanya KPMD  

 Peserta dapat menyebutkan 
Tugas dan Tanggung Jawab 
KPMD secara umum. 

 Peserta dapat merinci tugas 
dan tanggung jawab KPMD 
pada tahap perencanaan, 
pelaksanaan, dan pelestarian 
kegiatan. 

 Peserta dapat menyebutkan 
kriteria KPMD 

Metode : 
• Ceramah 
• Curah 
Pendapat 

• Diskusi 
Kelompok 

• Tanya 
Jawab 
 

Media : 
• PTO PNPM 
Mandiri 
Perdesaan 

• Penjelasan 
PTO PNPM 
Perdesaan 

 

• Buka sesi dengan penjelasan 
singkat tentang PNPM MP 
khususnya yang mengarah 
pada uraian perlunya KPMD  

• Lakukan brainstorming. 
Pertanyaan penggerak: 
Keberadaan KPMD ini 
apakah untuk membantu 
fasilitator atau untuk 
membantu masyarakat?  

• Jawaban-jawaban peserta 
ditulis pada kertas plano, 
dibahas dan membuat suatu 
rumusan pernyataan yang 
menggambarkan makna 
keberadaan KPMD. 

• Fasilitasi peserta untuk 
membahas  Tugas dan 
Tanggung Jawab KPMD. 
Sambil diselingi dengan 
tanya jawab, fasilitator 
menjelaskan pointers-
pointers tugas dan tanggung 
jawab KPMD tersebut, 
berikan contoh-contoh. 

120 Menit 



• Lakukan diskusi kelompok 
untuk memperdalam 
pemahaman peserta tentang 
tahapan tugas KPMD.  

• Pada akhir sesi, ingatkan 
kembali semua peserta 
bahwa KPMD akan 
memfasilitasi atau memandu 
masyarakat  di desa 
diharapkan tidak terikat oleh 
waktu. Untuk itu aspek 
kerelawanan, mau 
meluangkan waktu, 
kejujuran diharapkan ada 
pada diri para kader atau 
KPMD 

C TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS 
C.1 SOSIALISASI 

PROGRAM 
 Peserta dapat menjelaskan 

pengertian sosialisasi dan 
penyebaran informasi dalam 
PNPM Mandiri Perdesaan. 

 Peserta latih mampu dan 
mengerti tentang prinsip 
prinsip program yang 
ditonjolkan dalam tahapan 
sosialisasi 

 Peserta memahami manfaat 
dari sosialisasi program 

 Peserta dapat menjelaskan 
pelaku sosialisasi PNPM 
Mandiri Perdesaan di 
Kecamatan dan Desa. 

 Peserta dapat menjelaskan 
media sosialisasi dalam 
pelaksanaan program PNPM 
Mandiri Perdesaan. 

 Peserta dapat melaksanakan 
sosialisasi dan mengevaluasi 
pelaksanaan sosialisasi 
program PNPM Mandiri 
Perdesaan. 

Metode : 
• Ceramah 
• Curah 
Pendapat 

• Tanya 
Jawab 
 

Media : 
• Bahan 
bacaan  

• PTO PNPM 
Mandiri 
Perdesaan 

• Penjelasan 
PTO PNPM 
Mandiri 
perdesaan 

• Ceklis 
Sosialisasi 

• Contoh 
Materi 
dalam 
Papan 
Informasi 
(PI) 

 

• Buka dengan salam dan 
jelaskan tujuan pokok 
bahasan.. 

• Jelaskan pengertian 
sosialisasi dan penyebaran 
informasi. 

• Curah pendapat dengan 
peserta latih prinsip prinsip 
apa saja yang harus  
ditonjolkan dalam kegiatan 
sosialisasi, dengan pertama 
kali menyebutkan 10 prinsip 
yang ada di PTO PNPM 
Mandiri Perdesaan, peserta 
latih diberi kesempatan 
untuk menganalisa prinsip 
mana yang ditonjolkan 
dalam tahapan sosialisasi, 
hasilnya di bahas bersama 
fasilitator memberikan 
penegasan hasil dari curah 
pendapat. 

• Curah pendapat oleh peserta 
didik manfaat dari sosialisasi 
yang sudah dilakukan saat ini 
dan buat penegasan manfaat 
sosialisasi di desa. 

• Jelaskan pelaku sosialisasi di 
Kecamatan dan Desa. 

• Lakukan curah pendapat 
cara-cara melakukan 
sosialisasi di desa. 

• Bahas isi dari sosialisasi 
program 

• Lakukan pembahasan media 
yang digunakan untuk 
sosialisasi dan cara 
menggunakannya. 

• Lakukan Penyimpulan dan 
Penegasan 
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C.2 MUSYAWARA
H DESA (MD)  

 Peserta dapat menjelaskan 
pengertian Musyawarah 

Metode : 
• Ceramah 

• Buka dengan salam dan 
jelaskan tujuan PB. 
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SOSIALISASI Desa Sosialisasi dalam 
PNPM Mandiri Perdesaan. 

 Peserta latih mampu dan 
mengerti tentang prinsip 
prinsip program yang 
ditonjolkan dalam tahapan 
MD sosialisasi 

 Peserta dapat menjelaskan 
tujuan, waktu & tempat 
Musyawarah Desa 
Sosialisasi dalam PNPM 
Mandiri Perdesaan. 

 Peserta dapat menjelaskan 
pelaku, pemandu, materi, 
metode & media 
Musyawarah Desa 
Sosialisasi dalam PNPM 
Mandiri Perdesaan. 

 Peserta memahami manfaat 
dari Musyawarah Desa 
Sosialisasi 

 Peserta dapat melaksanakan 
Musyawarah Desa 
Sosialisasi program PNPM 
Mandiri Perdesaan. 

• Curah 
Pendapat 

• Diskusi 
Pleno 

• Tanya 
Jawab 
 

Media : 
• Bahan 
Bacaan MD 
Sosialisasi 

• Ceklis 
Sosialisasi 

• Titik Kritis 
dalam 
MAD 
Sosialisasi 

 

• Jelaskan tentang pengertian, 
tujuan, waktu dan tempat 
MD Sosialisasi. 

• Curah pendapat dengan 
peserta latih prinsip prinsip 
apa saja yang harus  
ditonjolkan dalam kegiatan 
MD sosialisasi, dengan 
pertama kali menyebutkan 
10 prinsip yang ada di PTO 
PNPM Mandiri Perdesaan, 
peserta latih diberi 
kesempatan untuk 
menganalisa prinsip mana 
yang ditonjolkan dalam 
tahapan MD sosialisasi, 
hasilnya di bahas bersama 
fasilitator memberikan 
penegasan hasil dari curah 
pendapat. 

• Jelaskan tentang pelaku, 
pemandu, materi, metode 
dan media MD Sosialisasi. 

• Jelaskan tentang palaksanaan 
MD Sosialisasi. 

• Lakukan curah pendapat 
tentang MD Sosialisasi. 

• Minta peserta untuk menjadi 
sukarelawan dalam proses 
MD Sosialisasi. 

• Lakukan curah pendapat 
terkait hal hal apa saja yang 
perlu diperbaiki dan 
disempurnakan terutama 
terkait dengan tradisi, 
kondisi dan karakteristik di 
lokasi peserta. 

• Lakukan Penyimpulan dan 
Penegasan 

C.3 PERTEMUAN 
KELOMPOK 
UNTUK 
PENGGALIAN 
GAGASAN 

 Peserta dapat menjelaskan 
pengertian Penggalian 
Gagasan dalam PNPM 
Mandiri Perdesaan. 

 Peserta latih mampu dan 
mengerti tentang prinsip 
prinsip program yang 
ditonjolkan dalam tahapan 
penggalian gagasan  

 Peserta dapat menjelaskan 
tujuan, waktu & tempat 
Penggalian Gagasan dalam 
PNPM Mandiri Perdesaan. 

 Peserta dapat menjelaskan 
pelaku, pemandu, materi, 
metode & media Penggalian 
Gagasan dalam PNPM 
Mandiri Perdesaan. 

 Peserta memahami manfaat 
dari Penggalian Gagasan 

 Peserta dapat melaksanakan 

Metode : 
• Ceramah 
• Curah 
Pendapat 

• Diskusi 
Pleno 

• Tanya 
Jawab 
 

Media : 
• Bahan 
Bacaan 
Penggalian 
Gagasan 

• Formulir 
Penggalian 
Gagasan 

• Buka dengan salam dan 
jelaskan tujuan PB. 

• Fasilitator menjelaskan 
tentang pengertian, tujuan, 
waktu dan tempat Penggalian 
Gagasan. 

• Curah pendapat dengan 
peserta latih prinsip prinsip 
apa saja yang harus  
ditonjolkan dalam kegiatan 
penggalian gagasan, dengan 
pertama kali menyebutkan 
10 prinsip yang ada di PTO 
PNPM Mandiri Perdesaan, 
peserta latih diberi 
kesempatan untuk 
menganalisa prinsip mana 
yang ditonjolkan dalam 
tahapan penggalian gagasan, 
hasilnya di bahas bersama 
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Penggalian Gagasan 
program PNPM Mandiri 
Perdesaan. 

• Titik Kritis 
dalam 
Penggalian 
Gagasan 

 

fasilitator memberikan 
penegasan hasil dari curah 
pendapat. 

• Jelaskan tentang pelaku, 
pemandu, materi, metode 
dan media Penggalian 
Gagasan. 

• Jelaskan tentang palaksanaan 
Penggalian Gagasan. 

• Lakukan curah pendapat 
tentang Penggalian Gagasan. 

• Minta peserta untuk menjadi 
sukarelawan dalam proses 
Penggalian Gagasan. 

• Lakukan curah pendapat 
terkait hal hal apa saja yang 
perlu diperbaiki dan 
disempurnakan terutama 
terkait dengan tradisi, 
kondisi dan karakteristik di 
lokasi peserta. 

• Lakukan Penyimpulan dan 
Penegasan 

C.4 PELAKSANAA
N MKP 

• Peserta  dapat 
menjelaskan  pengertian 
Musyawarah  Khusus 
Perempuan  dalam  PNPM 
Mandiri Perdesaan. 

 Peserta latih mampu dan 
mengerti tentang prinsip 
prinsip program yang 
ditonjolkan dalam tahapan 
tahapan musyawarah khusus 
perempuan 

• Peserta  dapat 
menjelaskan  tujuan, 
waktu  &  tempat 
Musyawarah  Khusus 
Perempuan  dalam  PNPM 
Mandiri Perdesaan. 

• Peserta  dapat 
menjelaskan  pelaku, 
pemandu,  materi, 
metode  &  media 
Musyawarah  Khusus 
Perempuan  dalam  PNPM 
Mandiri Perdesaan. 

• Peserta  memahami 
manfaat  dari 
Musyawarah  Khusus 
Perempuan 

• Peserta  dapat 
melaksanakan 
Musyawarah  Khusus 
Perempuan  program 

Metode: 
• Ceramah 
• Curah 

Pendapat 
• Diskusi 

Kelompok 
Media : 
• Bahan 
Bacaan 
Penulisan 
Usulan 
Desa 
• Titik Kritis 
MKP 

• Buka  dengan  salam  dan 
jelaskan tujuan PB. 

• Fasilitator  menJelaskan 
tentang  pengertian, 
tujuan,  waktu  dan 
tempat  Musyawarah 
Khusus  Perempuan 
dalam  PNPM  Mandiri 
Perdesaan. 

• Curah pendapat dengan 
peserta latih prinsip prinsip 
apa saja yang harus  
ditonjolkan dalam kegiatan 
musyawarah kusus 
perempuan, dengan pertama 
kali menyebutkan 10 prinsip 
yang ada di PTO PNPM 
Mandiri Perdesaan, peserta 
latih diberi kesempatan 
untuk menganalisa prinsip 
mana yang ditonjolkan 
dalam tahapan musyawarah 
kusus perempuan, hasilnya 
di bahas bersama fasilitator 
memberikan penegasan 
hasil dari curah pendapat. 

• Jelaskan  tentang  pelaku, 
pemandu,  materi, 
metode  dan  media 
Musyawarah  Khusus 
Perempuan dalam PNPM 
Mandiri Perdesaan. 

• Jelaskan  tentang 
palaksanaan 
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PNPM Mandiri Perdesaan  Musyawarah  Khusus 
Perempuan dalam PNPM 
Mandiri Perdesaan. 

• Lakukan  curah  pendapat 
tentang  Musyawarah 
Khusus  Perempuan 
dalam  PNPM  Mandiri 
Perdesaan. 

• Minta  peserta  untuk 
menjadi  sukarelawan 
dalam  proses 
Musyawarah  Khusus 
Perempuan dalam PNPM 
Mandiri  Perdesaan,  baik 
yang  berperan  sebagai 
pemandu  maupun 
peserta.  Proses 
Musyawarah  Khusus 
Perempuan dalam PNPM 
Mandiri  Perdesaan  tetap 
ditayangkan  didepan 
sebagai panduan peserta 
dalam memainkan  peran 
sesuai  dengan  yang  dia 
dapatkan. 

• Lakukan  curah  pendapat 
dalam  mencermati 
proses  Musyawarah 
Khusus  Perempuan 
dalam  PNPM  Mandiri 
Perdesaan  yang  telah 
dilakukan  sebelumnya 
terkait  hal  hal  apa  saja 
yang perlu diperbaiki dan 
disempurnakan  terutama 
terkait  dengan  tradisi, 
kondisi  dan  karakteristik 
di lokasi peserta. 

• Lakukan  Penyimpulan 
dan Penegasan 

C.5 PENULISAN 
USULAN 

 Peserta dapat 
menjelaskan pengertian 
Penulisan Usulan Desa 
dalam PNPM Mandiri 
Perdesaan. 

 Peserta latih mampu dan 
mengerti tentang prinsip 
prinsip program yang 
ditonjolkan dalam tahapan 
penulisan usulan 

 Peserta dapat 
menjelaskan tujuan 

Metode: 
• Ceramah 
• Curah 

Pendapat 
• Diskusi 

Kelompok 
Media : 
• Bahan 
Bacaan 
Penulisan 
Usulan 
Desa 

• Buka dengan salam dan 
jelaskan tujuan PB. 

• Jelaskan tentang pengertian 
dan tujuan Penulisan Usulan 
Desa dalam PNPM Mandiri 
Perdesaan. 

• Curah pendapat dengan 
peserta latih prinsip prinsip 
apa saja yang harus  
ditonjolkan dalam kegiatan 
penulisan usulan proposal 
dari desa, dengan pertama 
kali menyebutkan 10 prinsip 
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Penulisan Usulan Desa 
dalam PNPM Mandiri 
Perdesaan. 

 Peserta memahami 
manfaat Penulisan Usulan 
Desa. 

 Peserta dapat 
melaksanakan Penulisan 
Usulan Desa program 
PNPM Mandiri 
Perdesaan. 

• Titik Kritis 
Penulisan 
usulan 
 

yang ada di PTO PNPM 
Mandiri Perdesaan, peserta 
latih diberi kesempatan 
untuk menganalisa prinsip 
mana yang ditonjolkan 
dalam tahapan penulisan 
proposal usulan dari desa, 
hasilnya di bahas bersama 
fasilitator memberikan 
penegasan hasil dari curah 
pendapat tersebut. 

• Lakukan curah pendapat 
tentang Penulisan Usulan 
Desa dalam PNPM Mandiri 
Perdesaan 

• Minta peserta untuk 
membagi dalam tiga 
kelompok, bias berdasarkan 
abjad, angka atau cara lain 
yang menghasilkan tiga 
kelompok. Bagi tugas secara 
acak, dimana tiap kelompok 
mendapatkan satu tugas 
menuliskan usulan. Jadi ada 
tiga kelompok berdasarkan 
bidang, yaitu kesehatan, 
pendidikan dan sapras. 

• Minta tiap kelompok 
mempresentasikan hasil 
penulisan usulan sedang 
kelompok yang lain 
menyempurnakan serta 
menanggapi. 

• Berdasarkan hasil diskusi 
pleno tadi, lakukan curah 
pendapat dalam mencermati 
Penulisan Usulan Desa 
dalam PNPM Mandiri 
Perdesaan yang telah 
dilakukan sebelumnya terkait 
hal hal apa saja yang perlu 
diperbaiki dan 
disempurnakan terutama 
terkait dengan tradisi, 
kondisi dan karakteristik di 
lokasi peserta. 

• Lakukan Penyimpulan dan 
Penegasan. 

C.6 PELAKSANAA
N MD 
SOSIALISASI 
HASIL MAD 
PENETAPAN 
USULAN 

 Peserta dapat 
menjelaskan pengertian 
Musyawarah Desa 
Informasi hasil MAD 
Penetapan Usulan dalam 
PNPM Mandiri 
Perdesaan. 

 Peserta latih mampu dan 
mengerti tentang prinsip 
prinsip program yang 
ditonjolkan dalam tahapan 

Metode: 
• Ceramah 
• Curah 

Pendapat 
• Diskusi 

Kelompok 
Media : 
• IPO 
Tahapan 
Kegiatan 
dalan 

• Buka dengan salam dan 
jelaskan tujuan PB 

• Jelaskan tentang tujuan, 
waktu dan tempat Musdes 
Informasi hasil MAD 
Penetapan Usulan. 

• Curah pendapat dengan 
peserta latih prinsip prinsip 
apa saja yang harus  
ditonjolkan dalam kegiatan 
musyawarah sosialisasi hasil 
MAD penetapan usulan, 
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musyawarah  sosialisasi hasil 
MAD penetapan usulan 

 Peserta dapat 
menjelaskan tujuan, 
waktu & tempat 
Musyawarah Desa 
Informasi MAD 
Penetapan Usulan dalam 
PNPM Mandiri 
Perdesaan. 

 Peserta dapat 
menjelaskan pelaku, 
pemandu, materi, 
metode & media 
Musyawarah Desa 
Informasi MAD 
Penetapan Usulan dalam 
PNPM Mandiri Perdesaan 

 Peserta memahami 
manfaat dari 
Musyawarah Desa 
Informasi MAD 
Penetapan Usulan 

 Peserta dapat 
mensimulasikan 
Musyawarah Desa 
Informasi MAD 
Penetapan Usulan 
program PNPM Mandiri 
Perdesaan 

PNPM 
Mandiri 
Perdesaan 
• PTO PNPM 
Mandiri 
Perdesaan 
• Titik Kritis 
dalam 
Musdes 
Informasi  
hasil MAD 
Penetapan 
Usulani. 
 

dengan pertama kali 
menyebutkan 10 prinsip 
yang ada di PTO PNPM 
Mandiri Perdesaan, peserta 
latih diberi kesempatan 
untuk menganalisa prinsip 
mana yang ditonjolkan 
dalam tahapan sosialisasi 
hasil MAD penetapan 
usulan, hasilnya di bahas 
bersama fasilitator 
memberikan penegasan hasil 
dari curah pendapat tersebut. 

• Jelaskan tentang pelaku, 
pemandu, materi, metode 
dan media Musdes Informasi 
hasil MAD Penetapan 
Usulan. 

• Jelaskan tentang palaksanaan 
Input Proses Output Musdes 
Informasi hasil MAD 
Penetapan Usulan dalam 
PNPM Mandiri Perdesaan. 

• Meminta peserta untuk 
mempersiapkan media untuk 
simulasi kegiatan Musdes 
Informasi hasil MAD 
Penetapan Usulan, berupa 
hasil keputusan pendanaan 
untu masing masing desa 

• Minta peserta untuk berbagi 
peran pelaku di desa dalam, 
baik yang berperan sebagai 
pemandu maupun peserta, 
sebagi pemandu dalam 
musdes ini adalah KPMD 
sedang peserta adalah 
masyarakat desa. 

• Lakukan evaluasi dengan 
menggunakan form penilaian 
pengamatan simulasi 
terhadap simulasi yang telah 
dilakukan sebelumnya terkait 
hal hal apa saja yang perlu 
diperbaiki dan 
disempurnakan terutama 
terkait dengan tahapan ini 
jika dilaksanakan di 
masyarakat 

• Lakukan Penyimpulan dan 
Penegasan. 

C.7 PELAKSANAA
N 
PERTANGGU
NGJAWABAN 

 Peserta  dapat 
menjelaskan  pengertian 
Musdes 
Pertanggungjawaban 
dalam  PNPM  Mandiri 
Perdesaan. 

 Peserta latih mampu dan 
mengerti tentang prinsip 

Metode: 
• Ceramah 
• Curah 

Pendapat 
• Simulasi 

bermain 
peran 

Media : 

• Buka  dengan  salam  dan 
jelaskan tujuan PB. 

• Jelaskan  tentang  tujuan 
pokok  bahasan  Musdes 
Pertanggungjawaban 
dalam  PNPM  Mandiri 
Perdesaan. 
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prinsip program yang 
ditonjolkan dalam tahapan 
musyawarah  sosialisasi hasil 
MAD penetapan usulan 

 Peserta  dapat 
menjelaskan  tujuan 
Musdes 
Pertanggungjawaban 
PNPM  Mandiri 
Perdesaan. 

 Peserta  dapat 
menjelaskan  pelaku, 
pemandu,  materi, 
metode & media Musdes 
Pertanggungjawaban  
PNPM Mandiri Perdesaan 

 Peserta  memahami 
manfaat  dari  Musdes 
Pertanggungjawaban 

 Peserta  dapat 
mensimulasikan  Musdes 
Pertanggungjawaban 
program  PNPM  Mandiri 
Perdesaan 

• IPO 
Tahapan 
Kegiatan 
dalan 
PNPM 
Mandiri 
Perdesaan 
• PTO PNPM 
Mandiri 
Perdesaan 
• Penjelasan 
PTO PNPM 
Mandiri 
Perdesaan 
 

• Curah  pendapat  dengan 
peserta  latih  prinsip 
prinsip  apa  saja  yang 
harus   ditonjolkan dalam 
kegiatan  musyawarah 
sosialisasi  hasil  MAD 
penetapan  usulan, 
dengan  pertama  kali 
menyebutkan  10  prinsip 
yang  ada  di  PTO  PNPM 
Mandiri  Perdesaan, 
peserta  latih  diberi 
kesempatan  untuk 
menganalisa  prinsip 
mana  yang  ditonjolkan 
dalam  tahapan 
sosialisasi  hasil  MAD 
penetapan  usulan, 
hasilnya  di  bahas 
bersama  fasilitator 
memberikan  penegasan 
hasil  dari  curah 
pendapat tersebut 

• Jelaskan  tentang pelaku, 
pemandu,  materi, 
metode  dan  media 
Musdes 
Pertanggungjawaban 
dalam  PNPM  Mandiri 
Perdesaan. 

• Jelaskan tentang    Input  ( 
persiapan  ),  Proses, 
Output  Musdes 
Pertanggungjawaban 
dalam  PNPM  Mandiri 
Perdesaan. 

• Mempersiapkan  media 
untuk  simulasi  kegiatan 
Musdes 
Pertanggungjawaban 

• Minta  peserta  untuk 
berbagi  peran  pelaku  di 
desa  dalam,  baik  yang 
berperan  sebagai 
pemandu  maupun 
peserta  dalam  Proses 
Musdes 
Pertanggungjawaban. 

• Lakukan evaluasi dengan 
menggunakan  form 
penilaian  pengamatan 



simulasiy  terhadap 
simulasi  yang  telah 
dilakukan  sebelumnya 
terkait  hal  hal  apa  saja 
yang  perlu  diperbaiki 
dan  disempurnakan 
terutama  terkait dengan 
tahapan simulasi. 

• Lakukan Penyimpulan dan 
Penegasan 

C.8  
PELAKSANAA
N SERAH 
TERIMA 

• Peserta  dapat 
menjelaskan  pengertian 
Musdes  Serah  Terima 
dalam  PNPM  Mandiri 
Perdesaan. 

 Peserta latih mampu dan 
mengerti tentang prinsip 
prinsip program yang 
ditonjolkan dalam tahapan 
musyawarah desa  serah 
terima 

• Peserta  dapat 
menjelaskan  tujuan 
Musdes  Serah  Terima 
PNPM  Mandiri 
Perdesaan. 

• Peserta  dapat 
menjelaskan  pelaku, 
pemandu,  materi, 
metode & media Musdes 
Serah  Terima    PNPM 
Mandiri Perdesaan. 

• Peserta  memahami 
manfaat  dari  Musdes 
Serah terima 

• Peserta  dapat 
mensimulasikan  Musdes 
Serah  terima  program 
PNPM Mandiri Perdesaan 
 

Metode: 
• Ceramah 
• Curah 

Pendapat 
• Simulasi 

bermain 
peran 

Media : 
• IPO 
Tahapan 
Kegiatan 
dalan 
PNPM 
Mandiri 
Perdesaan 
• PTO PNPM 
Mandiri 
Perdesaan 
• Penjelasan 
PTO PNPM 
Mandiri 
Perdesaan 
 

• Buka  dengan  salam  dan 
jelaskan tujuan PB. 

• Jelaskan  tentang  tujuan, 
Musdes  Serah  Terima 
dalam  PNPM  Mandiri 
Perdesaan. 

• Curah  pendapat  dengan 
peserta  latih  prinsip 
prinsip  apa  saja  yang 
harus   ditonjolkan dalam 
kegiatan  musyawarah 
desa  serah  terima, 
dengan  pertama  kali 
menyebutkan  10  prinsip 
yang  ada  di  PTO  PNPM 
Mandiri  Perdesaan, 
peserta  latih  diberi 
kesempatan  untuk 
menganalisa  prinsip 
mana  yang  ditonjolkan 
dalam  tahapan 
musyawarah  desa  serah 
terima, hasilnya di bahas 
bersama  fasilitator 
memberikan  penegasan 
hasil  dari  curah 
pendapat tersebut. 

• Jelaskan  tentang pelaku, 
pemandu,  materi, 
metode  dan  media 
Musdes  Serah  Terima 
dalam  PNPM  Mandiri 
Perdesaan. 

• Jelaskan tentang    Input  ( 
persiapan  ),  Proses, 
Output  Musdes  Serah 
terima  dalam  PNPM 
Mandiri Perdesaan. 

• Mempersiapkan  media 
untuk  simulasi  kegiatan 
Musdes Serah terima 
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• Minta  peserta  untuk 
berbagi  peran  pelaku  di 
desa  dalam,  baik  yang 
berperan  sebagai 
pemandu  maupun 
peserta  dalam  Proses 
Musdes Serah terima. 

• Lakukan evaluasi dengan 
menggunakan  form 
penilaian  pengamatan 
simulasiy  terhadap 
simulasi  yang  telah 
dilakukan  sebelumnya 
terkait  hal  hal  apa  saja 
yang  perlu  diperbaiki 
dan  disempurnakan 
terutama  terkait dengan 
tahapan simulasi. 

• Lakukan  Penyimpulan 
dan Penegasan 

 
C.9 PENYUSUNAN 

RENCANA 
KERJA 

• Peserta  dapat 
menjelaskan  pengertian 
penyusunan rencan kerja 
dalam  PNPM  Mandiri 
Perdesaan. 

• Peserta  memahami 
manfaat  dari 
penyusunan  rencana 
kerja. 

• Peserta  dapat 
melaksanakan 
penyusunan  rencana 
kerja  program  PNPM 
Mandiri Perdesaan. 

Metode: 
• Ceramah 
• Curah 

Pendapat 
• Simulasi 

bermain 
peran 

Media : 
• Bahan 
Bacaan 
Penyusuna
n Rencana 
Kerja 

• Buka  dengan  salam  dan 
jelaskan tujuan PB. 

• Jelaskan  tentang 
pengertian  penyusunan 
rencana  kerja  dalam 
PNPM  Mandiri 
Perdesaan. 

• Curah pendapat manfaat 
dari  penyusunan 
rencana  kerja  dan  buat 
penegasan manfaat  dari 
sosialisasi  di  tingkat 
desa. 

• Lakukan  curah pendapat 
tentang  cara‐cara 
penyusunan  rencana 
kerja kegiatan di desa. 

• Bahas  isi  dari  rencana 
kerja  kegiatan  dan 
lakukan  tanya  jawab 
guna  mendapatkan 
keberagaman  masukan 
dari peserta. 

• Lakukan  Penyimpulan 
dan Penegasan 
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D PENGENDALIAN KUALITAS 
D.1  

PENGAWASA
N OLEH 
MASYARAKA
T 

• Peserta  dapat 
menjelaskan  pengertian 
pemantauan  dan 
pengawasan  masyarakat 

Metode: 
• Ceramah 
• Curah 

Pendapat 
• Simulasi 

• Sebagai    pembuka, 
tanyakan kepada peserta 
:  Apa  yang  diketahui 
peserta  tentang 
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dalam PNPM MP. 
• Peserta  dapat 

menjelaskan  pentingnya 
pemantauan  dan 
pengawasan  oleh 
masyarakat  dalam 
proses  kegiatan  PNPM 
MP. 

• Peserta  dapat 
menjelaskan  siapa  saja 
yang  harus  melakukan 
pemantauan  dan 
pengawasan. 

• Peserta  dapat 
menyebutkan  kegiatan 
apa  saja  yang  harus 
dipanau  dan  diawasi 
oleh masyarakat. 

• Peserta  dapat 
memfasilitai  masyarakat 
untuk  meningkatkan 
kepedulian  terhadap 
pembangunan  di 
perdesaan  secara 
sukarela. 

• Peserta  dapat 
menemukan  strategi 
untuk  memecahkan 
masalah  dalam 
pemantauan  dan 
pengawasan  oleh 
masyarakat. 

bermain 
peran 

Media : 
• Panduan 

CBM 
• PTO PNPM 

Mandiri 
Perdesaan 

pemantauan  dan 
pengawasan  oleh 
masyarakat  terhadap 
PNPM  MP?  Biarkan 
peserta  mengemukakan 
pendapatnya  sampai 
tidak ada  lagi yang  ingin 
mengemukakan 
pendapat. 

• Kemudian  jelaskan 
kepada peserta tentang : 
a. Pengertian 

pemantauan  dan 
pengawasan 
masyarakat 

b. Maksud  dan  tujuan  
pemantauan  dan 
pengawasan  

c. Manfaat  bagi 
program  dan 
masyarakat 

• Jelaskan  pula  bahwa 
efektivitas  pengawasan 
masyarakat  ditentukan 
oleh  dua  hal  yaitu,  (1) 
terbukanya  pintu 
pengawasan  dan  (2) 
Kesadaran  dan 
kemampuan  masyarakat 
dalam  melakukan 
pengawasan.  

• Tanyakan  kepada 
peserta,  adakah  potensi 
terjadinya  masalah 
dalam  pemantauan  dan 
pengawasan  oleh 
masyarakat?  Jika  ya, 
sebutkan?  Catat 
masalah‐masalah  yang 
diungkapkan  oleh 
peserta. 

• Bagi  peserta  menjadi 
beberapa  kelompok  , 
kemudian  tugaskan 
untuk  mendiskusikan 
masalah‐masalah    yang 
berbeda  satu  kelompok 
dengan  kelompok  yang 
lainya  untuk 
mendapatkan  beberapa 
alternatif  pemecahan 



masalahnya.  Usahakan 
untuk  satu masalah  ada 
minimal  dua  alternatif 
pemecahan  masalah 
yang  sesuai  dengan 
prinsip  dan  prosedur 
PNPM MP. 

• Plenokan  hasil  diskusi 
kelompok,  ajak  peserta 
untuk  mengidentifikasi 
alternati  utama  dan 
pendukung.  Buat 
rangkuman hasil diskusi. 

 
D.2  

PENGELOLA
AN PAPAN 
INFORMASI 

• Peserta  dapat 
menjelaskan  pentingnya 
papan  informasi  dalam 
PNPM MP. 

• Peserta  dapat 
menjelaskan  informasi 
apa  saja  yang  perlu 
disampaikan  kepada 
warga terkait PNPM MP. 

• Peserta  dapat 
mengungkapkan  ide‐ide 
baru  pengembangan 
media  visual  baik  papan 
informasi  atau  media 
visual lainnya. 

Metode: 
• Ceramah 
• Curah 

Pendapat 
• Simulasi 

bermain 
peran 

Media : 
• Panduan 

CBM 
PTO PNPM 
Mandiri 
Perdesaan 

• Jelaskan  pengertian  dan 
manfaat papan informasi 
dalam  kegiatan  PNPM 
MP serta pengelolaanya. 

• Bagi  peserta  menjadi  3 
kelompok,  tugaskan 
masing‐masing 
kelompok  untuk 
mendiskusikan : 
a. Jenis  informasi  apa 

saja  yang  dapat 
dimasukan  dalam 
papan  informasi dan 
dari  mana 
memperolehnya. 

b. Hal‐hal apa saja yang 
menjadi  kendala 
dalam  pengelolaan 
papan informasi? 

c. Emukan  beberapa 
alternatif 
pemecahan  masalah 
dari  kendala 
tersebut. 

d. Adakah  ide‐ide  baru 
untuk 
mengembangkan 
papan  informasi 
PNPM MP? 

• Diskusi  pleno;  masing‐
masing  wakil  kelompok 
mempresentasikan  hasil 
diskusinya  dimuka  kelas 
dan  peserta  lain 
dipersilahkan  untuk 
bertanya  atau 
menanggapi. 

 



• Catata  hasil  diskusi 
pleno,  termasuk  strategi 
pemecahan  masalah 
yang dihasilkan. 

• Beri  penegasan  tentang 
pengelolaan  papan 
informasi  yang  efektif 
dan efisien 

E ADMINISTRASI & PELAPORAN 
E.1 STANDART  

ADMINISTRA
SI TPK  

• Peserta  dapat 
menceritakan 
pemahamanya mengapa 
diperlukan  administrasi 
dan pembukuan TPK 

• Peserta  dapat 
menjelaskan  tentang 
jenis  administrasi  dan 
pembukuan TPK 

• Peserta  dapat 
menjelaskan  cara 
pengisian  form‐form 
administrasi  dan 
pembukuan TPK 

Metode: 
• Ceramah 
• Curah 

Pendapat 
• Simulasi 

bermain 
peran 

Media : 
• Panduan 

CBM 
• PTO PNPM 

Mandiri 
Perdesaan 

• Sebagai  pembuka, 
tanyakan kepada pesera; 
(1)  Mengapa  harus  ada 
administrasi  dan 
pemukuan  di  desa  yang 
menjadi  tangungjawab 
TPK,  (2)  Apa  yang 
peserta  ketahui  tentang 
administrasi  dan 
pembukuan,  dan  (3) 
Menurut  sepengetahuan 
peserta,  apa  saja  jenis‐
jenis  pembukuan  yang 
ada di TPK.  

• Mintalah  satu  orang 
peserta  (sukarela) 
memberikan  kesimpulan 
atas  jawaban‐jawaban 
dari peserta lain. 

• Jelaskan  tentang  jenis‐
jenis  pembukuan  dan 
cara  pengisiannya  yang 
wajib  dikerjakan  TPK 
satu  per  satu  dengan 
menggunakan  contoh 
transaksi. 

• Bagi  peserta  menjadi  3 
atau  4  kelompok 
(sesuaikan  dengan 
jumlah  peserta)  untuk 
mempraktekan 
pengisian format.  

• Hasil  kerja  kelompok 
dipresentasikan  untuk 
mendapat  tanggapan 
dari  kelompok  lain. 
Buatlah  catatan‐catatan 
penting  tentang  hasi 
presentasi tersebut. 

• Bahas  bersama  peserta 
catatan‐catatan  penting 
hasil  presentasi  da 
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berikan  kesempatan 
pada  peserta  untuk 
bertanya. 

• Berikan  penegasan 
tentang administrasi dan 
pembukuan  TPK  adalah 
tanggungjawab  semua 
anggota  TPK  (Ketua, 
Bendahara  dan 
Sekretaris),  koordinasi 
ketiganya  harus  benar‐
benar  terjalin  dengan 
baik  sesuai  dengan 
porsinya.  Berikan 
gambaran  apabila 
diantara  anggota  TPK 
terjadi  konflik,  maka 
akan berpengaruh buruk 
terhadap  pelaksanaan 
kegiatan di desanya. 

• Untuk  menutup  sesi, 
berikan  kembali 
beberapa  contoh  soal 
dan  format‐format 
(kosong), sebagai  latihan 
pribadi setelah pelatihan 
usai. 

E.2 LAPORAN 
KEGIATAN 
DESA 

• Peserta  dapat 
menceritakan 
pemahamanya mengapa 
diperlukan  laporan 
kegiatan ditingkat Desa 

• Peserta  dapat 
menjelaskan  tentang 
jenis  laporan  yang  ada 
ditingkat desa 

• Peserta  dapat 
menjelaskan  cara 
pengisian  form‐form 
laporan ditingkat desa 

Metode: 
• Ceramah 
• Curah 

Pendapat 
• Simulasi 

bermain 
peran 

Media : 
• Penjelasan 

PTO PNPM 
Mandiri 
Perdesaan 

• PTO PNPM 
Mandiri 
Perdesaan  

• Buka  dengan  salam, 
jelaskan  tujuan  dari 
pokok bahasan. 

• Tanyakan  pada  peserta 
mengapa  diperlukan 
laporan  kegiatan  yang 
ada ditingkat desa? 

• Mintalah  satu  orang 
peserta  (sukarela) 
memberikan  kesimpulan 
atas  jawaban‐jawaban 
dari peserta lain. 

• Jelaskan  tentang  jenis‐
jenis laporan yang ada di 
desa,  cara  mengisinya, 
formulir  formulir  yang 
diperlukan. 

• Bagi  peserta  menjadi  3 
atau  4  kelompok 
(sesuaikan  dengan 
jumlah  peserta)  untuk 
mempraktekan 
pengisian format.  

• Hasil  kerja  kelompok 
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dipresentasikan  untuk 
mendapat  tanggapan 
dari  kelompok  lain. 
Buatlah  catatan‐catatan 
penting  tentang  hasi 
presentasi tersebut. 

• Bahas  bersama  peserta 
catatan‐catatan  penting 
hasil  presentasi  da 
berikan  kesempatan 
pada  peserta  untuk 
bertanya. 

• Berikan  penegasan 
tentang  pelaporan  yang 
ada di desa manfaatnya 

E.3  LAPORAN 
BULANAN 

• Peserta  dapat 
menceritakan 
pemahamanya mengapa 
diperlukan  laporan 
bulanan  dalam  tiap 
tingkatan pelaku. 

• Peserta  dapat 
menjelaskan  tentang 
jenis  laporan  bulanan 
yang ada. 

• Peserta  dapat 
menjelaskan  alur 
pelaporan  dari  tingkat 
desa,  kecamatan  sampai 
Nasiona 

Metode: 
• Ceramah 
• Curah 

Pendapat 
• Simulasi 

bermain 
peran 

Media : 
• Penjelasan 
PTO PNPM 
Mandiri 
Perdesaan 
• PTO PNPM 
Mandiri 
Perdesaan 

• Buka  dengan  salam, 
jelaskan  tujuan  dari 
pokok bahasan. 

• Tanyakan  pada  peserta 
mengapa  diperlukan 
laporan  kegiatan  untuk 
tiap  bulanya,  berupa 
laporan bulanan? 

• Mintalah  satu  orang 
peserta  (sukarela) 
memberikan  kesimpulan 
atas  jawaban‐jawaban 
dari peserta lain. 

• Fasilitator  memberikan 
penegasan  tentang 
pentingnya  pelaporan 
bulanan  untuk  tiap 
jenjang tingkatan pelaku.

• Bagi  peserta menjadi    4 
kelompok,  masing 
masing  kelompok 
mendiskusikan  tentang 
siapa  pelaku  yang 
bertanggungjawab 
terhadap  laporan 
bulanan  dan  jenis  jenis 
lapaoranya. 

• Hasil  kerja  kelompok 
dipresentasikan  untuk 
mendapat  tanggapan 
dari  kelompok  lain. 
Buatlah  catatan‐catatan 
penting  tentang  hasi 
presentasi tersebut. 

• Bahas  bersama  peserta 
catatan‐catatan  penting 

 



hasil  presentasi  da 
berikan  kesempatan 
pada  peserta  untuk 
bertanya. 

• Berikan  penegasan 
tentang  pelaporan 
bulanan dan manfaatnya 

F TEKNIK KETRAMPILAN DASAR 
F.1 TEKNIK 

FASILITASI 
 Peserta  dapat 

mengetahui  dan 
memahami metode dan 
penggunaan  teknik 
fasilitasi. 

 Peserta  dapat 
memahami POD sebagai 
dasar teknik fasilitasi 

 Peserta  dapat 
mengetahui  seluk  beluk 
memfasilitasi  dengan 
musyawarah 

Metode: 
• Ceramah 
• Curah 

Pendapat 
• Simulasi 

bermain 
peran 

Media : 
• Pengantar 
teknik 
fasilitasi 
• Dasar‐dasar 
komunikasi.
• POD 
sebagai 
teknik 
fasilitas 
• Fasilitasi 
Musyawara
h 
 

A. Sekilas Teknik Fasilitasi 
• Buka sesi ini dengan 

mengucapkan salam, 
kemudian fasilitator 
memperkenalkan diri 
(penjelasan singkat) dan 
jelaskan bahwa kita akan 
membahas tema teknik 
fasilitasi 

• Tanyakan kepada peserta, 
hal-hal apa saja yang harus 
dimiliki dan dibutuhkan 
oleh fasilitator dalam 
memfasilitasi suatu 
kegiatan? Tuliskan 
jawaban peserta pada 
kertas plano. 

• Jelaskan tentang pokok 
bahasan dengan 
memberikan ulasan sekilas 
tentang :  

 Pengantar 
dalam 
melakukan 
fasilitasi. 

 Dasar‐dasar 
komunikasi 
 

• Tanyakan  kepada 
peserta  latih  mengapa 
teknik  fasilitasi  begitu 
penting  dalam  tugas 
pendampingan 
masyarakat,  berkaitan 
dengan  kegiatan 
sosialisasi program  ? 

• Tuliskan  jawaban 
peserta pada metaplan. 
Mintalah  beberapa 
peserta  membacakan 
jawabannya,  yang  lain 
melengkapi  dan  salah 
seorang  relawan 
menuliskan 
rumusannya  diatas 

 



kertas plano. 
• Berikan  penegasan 

dengan  bertanya 
kembali kepada peserta 
yang  masih  belum 
mengerti  mengenai 
teknik fasilitasi. 
 

B. Pendekatan Metode 
Pendidikan Orang 
Dewasa (POD) 

• Tayangkan  slide  Tuan 
Guru  dan  Tukang 
Perahu.  

• Buatlah  kelompok, 
untuk  mendiskusikan 
beberapa  pertanyaan 
berikut : 
‐ Apakah cerita ini 

terjadi juga dalam 
kehidupan kita ? apa 
contohnya ? 

‐ Bagaimana proses sang 
guru dan tukang 
perahu memperoleh 
ilmu ? 

‐ Bagaimana cara sang 
guru dan tukang 
perahu menyimpulkan 
pengalaman masing-
masing ? 

‐ Bagaimana cara sang 
guru dan tukang 
perahu mengambil 
keputusan dari 
kesimpulan-
kesimpulan yang 
diambil  ? 

• Mintalah  mereka 
mempresentasikan hasil 
diskusinya. 

• Ajaklah  peserta  untuk 
menemukan perbedaan 
yang  mendasar  antara 
pendekatan  andragogi 
dan  pedagogi  dan 
penerapannya  di 
lapangan.  
 

C. Fasilitasi  Musyawarah  
(Simulasi dalam fasilitasi 
rembug desa) 

• Jelaskan bahwa peserta  
akan melakukan simulasi 



dalam fasilitasi 
musyawarah desa  

• Mintalah 2 (dua)peserta  
berperan sebagai fasilitator 
utama dan fasilitator 
pembantu dalam rembug 
kesiapan masyarakat di 
kelurahan ‘Maju Jaya’ 
yang termasuk calon 
lokasi sasaran PNPM MP.  

• Mintalah semua peserta 
berperan sebagai 
masyarakat yang hadir 
dalam pertemuan rembug 
kesiapan masyarakat :  

 1 (satu) orang berperan 
sebagai Lurah 

 1 (satu) orang berperan 
sebagai Ketua LKMD 

 1 (satu) orang berperan 
sebagai PJOK 

 2 (dua) orang berperan 
sebagai Ketua RW 1 
dan Ketua RW 2 

 4 (empat) orang 
berperan sebagai Ketua 
RT 

 1 (satu) orang berperan 
sebagai pemuda 

 1 (satu) orang berperan 
sebagai wakil 
organisasi perempuan ( 
PKK) 

 7-10 orang berperan 
sebagai warga 
masyarakat lainnya.  

• Peserta lain yang tidak 
kebagian peran bertindak 
sebagai pengamat proses 
untuk nantinya disajikan 
pada saat refleksi setelah 
selesai simulasi.  

• Setelah simulasi selesai 
dilakukan refleksi dari 
pengalaman simulasi 
tersebut dengan 
mengunakan pertanyaan 
penggerak sebagai berikut 
ini dan para pengamat 
diminta menguraikan hasil 
amatannya.  
‐ Bagaimana sikap 

fasilitator ?  
‐ Sebagai apakah 

fasilitator 
memposisikan dirinya 
? 

‐ Apakah fasilitator 
memperkenalkan diri ? 
Menyampaikan 



maksud dan tujuan 
musyawarah ?.  

‐ Dimanakah fasilitator 
tersebut secara fisik 
duduk ? 

‐ Apakah ada kesan 
bahwa fasilitator 
adalah agen proyek ? 

‐ Apakah musyawarah 
menghasilkan 
keputusan yang bulat ? 
Mengapa demikian ?  

‐ Bagaimana sebaiknya 
memfasilitasi 
musyawarah dengan 
baik ?  

• Berikan penegasan tentang 
beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dalam 
memfasilitasi 
musyawarah. (Teknik ini 
dapat dikembangkan 
sesuai dengan kebutuhan) 

 
F.2 MEDIA 

INFORMASI 
 Peserta  dapat 
mengetahui  tujuan  dan 
sasaran media  informasi 
bagi  pelaksanaan  dan 
keberlanjutan program 

 Peserta  dapat 
menyebutkan  media 
informasi  beserta 
pemanfaatannya. 

 Peserta  dapat 
merancang  media 
informasi  yang  dapat 
digunakan  dengan 
menggunakan  sumber 
daya local 

Metode: 
• Ceramah 
• Curah 

Pendapat 
• Simulasi 

bermain 
peran 

Media : 
• Pengantar 
teknik 
fasilitasi 
• Dasar‐dasar 
komunikasi.
• POD 
sebagai 
teknik 
fasilitas 
• Fasilitasi 
Musyawara
h 
 

A. Manfaat Media 
Informasi 

• Buka sessi dengan 
mengucapkan salam, dan 
jelaskan tujuan pertemuan 
kali ini dengan pertanyaan 
dengan menayangkan film 
singkat tentang perilaku 
buang air besar di sungai. 
(Pemilihan media dapat 
disesuaikan dengan 
kebutuhan setempat)     

• Tanyakan, film tersebut 
tentang apa ? apakah 
gambar seperti ini ada di 
wilayah kita ? mengapa 
terjadi demikian ?  

• Berkaitan hal tersebut, apa 
tujuan dari media 
informasi dan siapakah 
sasarannya ?  

• Catatlah jawaban peserta 
di papan tulis atau pada 
kertas plano. 

• Tanyakan pada peserta apa 
manfaatnya bagi 
pelaksanaan dan 
keberlanjutan program ? 

• Berikan penegasan tentang 
Sosialisasi dan Penyebara 
Informasi (Penjelasan 
PTO. I hal.1) 

 
B. Manfaat Media Informasi 
• Buatlah peserta menjadi 4 

 



kelompok, untuk 
mendiskusikan sosialisasi 
media informasi  dan media 
alternatif yang sudah 
dikembangkan. Mintalah 
setiap kelompok membuat 
salah satu bentuk media 
informasi. 

• Setiap kelompok 
mempresentasikan hasil 
kelompoknya, dan peserta 
lain menanggapinya. 

• Berikan penegasan 
beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dalam 
pengembangan media 
informasi.  

 
C. Merancang Media 

Informasi Lokal 
• Ajaklah peserta untuk me-

refleksikan media informasi 
apa saja yang ada di 
daerahnya, dan seberapa 
besar manfaatnya bagi 
masyarakat ? bagaimana 
pemeliharaannya ? 
Mengapa terjadi demikian ? 

• Buatlah peserta menjadi 
beberapa kelompok untuk 
membuat rancangan media 
informasi yang  dapat 
dimanfaatkan oleh 
masyarakat (disarankan 
juga untuk mengangkat  
budaya lokal setempat)
  

• Mintalah setiap kelompok 
untuk mempresentasikan 
hasil diskusinya, peserta 
lain menanggapinya. 

• Buatlah beberapa alternatif 
/ prioritas media informasi 
yang akan digunakan 
sebagai hasil konsensus 
peserta. 

 
      •   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POKOK BAHASAN  : A. PEMAHAMAN PROGRAM 
 
 
 

SUB POKOK 
BAHASAN 

  A.1. KONSEPSI PNPM MANDIRI PERDESAAN 



TUJUAN 
 
 
 

   Peserta mengetahui dan paham tentang gambaran singkat PNPM 
Mandiri Perdesaan 

 Peserta mengetahui dan paham problem kemiskinan di indonesia. 
 Peserta mengetahui dan paham tentang kebijakan PNPM Mandiri 
Perdesaan 

 Peserta paham tentang sistem pengelolaan dan BLM secara 
swakelola. 

 Peserta paham tentang hak rakyat untuk mendapatkan 
pendampingan yang baik oleh fasilitator 

DURASI  :  120 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :   PTO PNPM Mandiri Perdesaan 
 Tayangan VCD “Bangkit” 
 Pengamatan peserta atas tayangan video “Bangkit” 

 

 
LATAR BELAKANG 
Indonesia memiliki  persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat 
dari  tiga  pendekatan  yaitu  kemiskinan  alamiah,  kemiskinan  struktural,  dan  kesenjangan  antar 
wilayah. Persoalan pengangguran  lebih dipicu oleh  rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi 
angkatan  kerja  di  perdesaan.    Upaya  untuk menanggulanginya  harus menggunakan  pendekatan 
multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek‐
aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.  

a.  
 

PANDUAN FASILITASI 
 

1. Buka sesi ini dengan mengucapkan salam  
2. Dengan  metode  ceramah  penjelasan  singkat  tentang  paket  informasi  PNPM  Mandiri 

perdesaan ( Power point tentang PNPM Mandiri Perdesaan). 
3. Penjelasan  pertama  tentang  Latar  belakang munculnya  PNPM Mandiri  Perdesaan,  beri  

jeda beberapa  saat dan memberikan kesempatan peserta untuk bertanya, maksimal dua 
pertanyaan Fasilitator menjelaskan dan menegaskan. 

4. Penjelasan selanjutnya tentang tujuan PNPM Mandiri Perdesaan, beri  jeda beberapa saat 
dan memberikan kesempatan peserta untuk bertanya, maksimal dua pertanyaan fasilitator 
menjelaskan dan memberi penegasan 

5. Kemudian  penjelasan  selanjutnya  tentang  ketentuan  dasar  PNPM  Mandiri  perdesaan, 
proses tanya jawab dan penjelasan dilakukan sama 
 

 
 

 
 

 
 

6. Catat  seluruh  jawaban dan  komentar peserta dalam  kertas plano dan  ini menjadi dasar 
bagi fasilitator untuk melakukan pembulatan dengan mengatakan: 

7. ”  Pada  dasarnya  PNPM  MANDIRI  PERDESAAN  sudah  melaksanakan  upaya‐upaya 



pemberdayaan  masyarakat  yaitu  meningkatkan  kemampuan  masyarakat  berupa 
pembelajaran dan pelatihan‐pelatihan, melakukan perubahan prilaku. Pemberdayaan yang 
dilakukan  memang  belum  seratus  persen  dapat  maksimal    sebab  terdapat  berbagai 
keterbatasan yang ada diantaranya adalah komitmen  fasilitator kecamatan yang menjadi 
ujung  tombak  program.  Berdasarkan  jawaban  dan  kemungkinan  intervensi  positif  yang 
telah dikomitmenkan peserta,   maka akan ada harapan baru PNPM MANDIRI PERDESAAN 
semakin baik dalam pelaksanaan pemberdayaan kepada masyarakat .......  semoga”  

8. Penjelasan  tentang  pengelolaan  dana  BLM  oleh masyarakat  dengan  swakelola  ditingkat 
desa,  lakukan  tanya  jawab  dan  curah  pendapat  dengan  pertanyaan  pembuka”  apa 
keuntungan pengelolaan dana BLM secara Swakelola oleh masyarakat?” 

9. Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dilapangan baik saat perencanaan, pelaksanaan 
dan pelestarian mempunyai hak untuk didampingi oleh  fasilitator, hal  ini dijelaskan dan 
ditekankan oleh fasilitator kepada peserta  latih, keudian  lakukan tanya  jawab, hasil tanya 
jawab ditegaskan oleh fasilitator 

 
10. Tutup sesi dengan ucapan salam 

 
 

 
BAHAN BACAAN: 
 

Mulai  tahun  2007  Pemerintah  Indonesia  mencanangkan  Program  Nasional  Pemberdayaan 
Masyarakat  (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, 
serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program 
untuk mempercepat  penanggulangan  kemiskinan  secara  terpadu  dan    berkelanjutan.  Pendekatan 
PNPM  Mandiri  Perdesaan  merupakan  pengembangan  dari  Program  Pengembangan  Kecamatan 
(PPK),  yang  selama  ini  dinilai  berhasil.  Beberapa  keberhasilan  PPK  adalah  berupa  penyediaan 
lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta 
berhasil menumbuhkan kebersamaan  dan partisipasi masyarakat.  

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin 
perdesaan. Kesejahteraan berarti  terpenuhinya  kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti 
mampu mengorganisir  diri  untuk memobilisasi  sumber  daya  yang  ada  di  lingkungannya, mampu 
mengakses  sumber  daya  di  luar  lingkungannya,  serta  mengelola  sumber  daya  tersebut  untuk 
mengatasi masalah kemiskinan.  

Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah:  

(1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya;  

(2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif;  

(3) pengefektifan fungsi dan peran  pemerintahan lokal;  

(4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi  

      masyarakat;  

(5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.  



Dalam  rangka  mencapai  visi  dan  misi  tersebut,  strategi  yang  dikembangkan  ialah  menjadikan 
masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta 
mengembangkan  kelembagaan  kerja  sama  antar  desa.  Berdasarkan    visi, misi,  dan  strategi  yang 
dikembangkan,  maka  PNPM Mandiri  Perdesaan  lebih  menekankan      pentingnya  pemberdayaan 
sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui pendekatan ini diharapkan masyarakat dapat menuntaskan 
tahapan  pemberdayaan  yaitu  tercapainya  kemandirian  dan  keberlanjutan,  setelah  tahapan 
pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK). 

 

SASARAN 
Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan dibedakan dalam dua aspek, yaitu Lokasi Sasaran dan Kelompok 
Sasaran. 
Lokasi  Sasaran meliputi  seluruh  kecamatan  perdesaan  di  Indonesia  yang  dalam  pelaksanaannya 
dilakukan  secara  bertahap  dan  tidak  termasuk  kecamatan‐kecamatan  kategori  kecamatan  
bermasalah dalam PPK/PNPM Mandiri Perdesaan. 
Sedangkan Kelompok Sasaran, meliputi: 
a. Masyarakat miskin di perdesaan, 
b. Kelembagaan masyarakat di perdesaan, 
c. Kelembagaan pemerintahan lokal. 
 

KETENTUAN DASAR 

Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan merupakan ketentuan‐ketentuan pokok yang digunakan 

sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan  kegiatan, mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Ketentuan dasar  ini dimaksudkan untuk 

mencapai tujuan secara lebih terarah, meliputi  

1. Desa Berpartisipasi 
Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM   Mandiri Perdesaan, dituntut adanya  kesiapan dari 

masyarakat  dan  desa  dalam menyelenggarakan  pertemuan‐pertemuan musyawarah  secara 

swadaya  dan  menyediakan  kader‐kader  desa  yang  bertugas  secara  sukarela  serta  adanya 

kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 

Untuk  mengoptimalkan  pengelolaan  program,  bagi  kecamatan  yang  memiliki  jumlah  desa 

lebih  dari  20  disarankan  untuk  menggabungkan  desa‐desa  tersebut  menjadi  sekurang‐

kurangnya 10 satuan desa cluster.  

2. Kriteria dan Jenis Kegiatan 
         Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM diutamakan untuk kegiatan yang  

         memenuhi kriteria: 

 Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin 
 Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan 
 Dapat dikerjakan oleh masyarakat 
 Didukung oleh sumber daya yang ada 
 

      Yang dibiayai melalui BLM  PNPM Mandiri Perdesaan  adalah sebagai berikut : 



 Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan 
manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin 
atau rumah tangga miskin 
 Kegiatan  peningkatan  bidang  pelayanan  kesehatan  dan  pendidikan,  termasuk  kegiatan 
pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan nonformal) 
 Kegiatan  peningkatan  kapasitas/ketrampilan  kelompok  usaha  ekonomi  terutama  bagi 
kelompok  usaha  yang  berkaitan  dengan  produksi  berbasis  sumber  daya  lokal  (tidak 
termasuk penambahan modal) 
  Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) 
 

3. Mekanisme usulan kegiatan 
Setiap  desa  dapat mengajukan  3  (tiga)  usulan  untuk  dapat  didanai  dengan  BLM  PNPM 
Mandiri  Perdesaan.  Setiap  usulan  harus  merupakan  1  (satu)  jenis  kegiatan/  satu  paket  
kegiatan yang secara langsung saling berkaitan. 

Tiga usulan dimaksud adalah: 

a. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup 
masyarakat  (kesehatan  atau  pendidikan)  atau  peningkatan  kapasitas/  ketrampilan 
kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan 

b. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP) yang ditetapkan 
oleh musyawarah desa khusus perempuan. Alokasi dana  kegiatan SPP ini maksimal 25% 
dari  BLM  kecamatan.  Tidak  ada  batasan  alokasi  maksimal  per  desa  namun  harus 
mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok 

c. Usulan  kegiatan  sarana  prasarana  dasar,  kegiatan  peningkatan  kualitas  hidup 
masyarakat  (kesehatan  atau  pendidikan)  dan  peningkatan  kapasitas/ketrampilan 
kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa perencanaan. 
Jika  usulan  non‐SPP  dari  musyawarah  khusus  perempuan  sama  dengan  usulan 
musyawarah  desa  campuran,  maka  kaum  perempuan  dapat  mengajukan  usulan 
pengganti,  sehingga  jumlah  usulan  kegiatan  dari musyawarah  desa  perencanaan  tetap 
tiga. 
Maksimal  nilai  satu  usulan  kegiatan  yang  dapat  didanai  BLM  PNPM  Perdesaan  adalah 
sebesar Rp 350 juta. 
Usulan  kegiatan  pendidikan  atau  kesehatan  harus mempertimbangkan    rencana  induk 
dari instansi pendidikan atau kesehatan di kabupaten.  
 

4. Swadaya Masyarakat  
       Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian 

dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya masyarakat merupakan salah satu wujud 
partisipasi dalam pelaksanaan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan. Swadaya bisa diwujudkan 
dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material   pada saat pelaksanaan kegiatan. 
Dasar  keswadayaan  adalah  kerelaan  masyarakat,  sehingga    harus  dipastikan  bebas  dari 
tekanan atau keterpaksaan.  

 
5. Kesetaraan dan Keadilan Gender 

Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender salah satu  langkah yang dilakukan adalah 
dengan  pemihakan  kepada  perempuan.    Pemihakan  memberi  makna  berupa  upaya 
pemberian kesempatan bagi perempuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, ekonomi, dan 
politik serta  mengakses aset produktif. . 
Sebagai  salah  satu  wujud  keberpihakan  kepada  perempuan,  PNPM  Mandiri  Perdesaan 
mengharuskan  adanya  keterlibatan  perempuan  sebagai  pengambil  keputusan  dan  pelaku  
pada  semua  tahap  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pelestarian.  Kepentingan  perempuan 
harus terwakili secara memadai.  



 
6. Jenis Kegiatan yang Dilarang (Negative List) 

Jenis kegiatan yang tidak boleh didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan 
               adalah sebagai berikut: 

a. Pembiayaan  seluruh  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  militer  atau  angkatan 
bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik 

b. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat Ibadah 
c. Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan‐bahan  lain yang 

merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat‐obat terlarang dan lain‐lain) 
d. Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya, 
e. Pembiayaan gaji pegawai negeri 
f. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak‐anak di bawah usia kerja 
g. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang‐

barang yang mengandung tembakau 
h. Kegiatan apapun yang dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar 

alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi tersebut 
i. Kegiatan  pengolahan  tambang  atau  pengambilan  dan  penggunaan  terumbu 

karang 
j. Kegiatan  yang  berhubungan  pengelolaan  sumber  daya  air  dari  sungai  yang 

mengalir dari atau menuju negara lain 
k. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai 
l. Kegiatan  yang berkaitan  dengan  reklamasi daratan  yang  luasnya  lebih dari 50 

Hektar (Ha) 
m. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha 

n. Kegiatan  pembangunan  bendungan  atau  penampungan  air  dengan  kapasitas 
besar, lebih dari 10.000 meter kubik 

 
7. Sanksi 

Adalah  salah  satu  bentuk  pemberlakuan  kondisi  dikarenakan  adanya  pelanggaran  atas 
peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di  dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Sanksi 
bertujuan  untuk  menumbuhkan  rasa  tanggung  jawab  berbagai  pihak  terkait  dalam 
pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. 
Sanksi dapat berupa : 
a. Sanksi  masyarakat,  yaitu  sanksi  yang  ditetapkan  melalui  kesepakatan  dalam 

musyawarah masyarakat.  Semua  kesepakatan  sanksi  dituangkan  secara  tertulis  dan 
dicantumkan dalam berita acara pertemuan, 

b. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku,  

c. Sanksi  program  adalah  pemberhentian  bantuan  apabila  kecamatan  atau  desa  yang 
bersangkutan  tidak dapat mengelola PNPM Mandiri Perdesaan dengan baik, seperti: 
menyalahi  prinsip‐prinsip,  menyalahgunakan  dana  atau  wewenang,  penyimpangan 
prosedur,  hasil  kegiatan  tidak  terpelihara  atau  hasil  kegiatan  tidak  dapat 
dimanfaatkan.  Kecamatan tersebut akan dimasukkan sebagai kecamatan bermasalah 
sehingga  dapat  ditunda  pencairan  dana  yang  sedang  berlangsung,  serta  tidak 
dialokasikan untuk tahun berikutnya. 

 
8. Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Lembaga dan Pemerintahan Lokal 

Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, lembaga dan pemerintahan 
                        lokal menuju kemandirian, maka: 

a. Di  setiap  desa  dipilih,  ditetapkan,  dan  dikembangkan:  Kader  Pemberdayaan 
Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K dengan kualifikasi teknik dan pemberdayaan), 



Tim  Penulis Usulan  (TPU),  Tim  Pengelola  Kegiatan  (TPK),  Tim  Pemantau,  dan  Tim 
Pemelihara 

b. Di kecamatan dibentuk dan dikembangkan : Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD), 
Tim Verifikasi, UPK, Badan Pengawas UPK (BP‐UPK) dan Pendamping Lokal (PL) 

c. Diadakan  pelatihan  kepada  pemerintahan  desa  meliputi  pemerintah  desa  dan 
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  atau  bentuk  kegiatan  lain  yang  dapat 
menunjang  pelaksanaan  fungsi  dan  tugasnya.  Pelatihan  yang  akan  diadakan  di 
antaranya  meliputi:  penyusunan  peraturan  desa,  pengawasan  terhadap 
pelaksanaan, pemerintahan, dan pembangunan, pengelolaan penanganan masalah 
dan perencanaan kegiatan pembangunan yang partisipatif 

d. Dilakukan  kategorisasi  tingkat  perkembangan  kelembagaan  hasil  PPK/PNPM 
Mandiri  Perdesaan  di  desa  dan  kecamatan  agar  masyarakat  dapat  mengetahui 
perkembangan pembentukan, tahapan pengakaran, dan tahapan pengembangan.  

 
Organisasi  kerja  yang  dibangun,  pada  awalnya  adalah  lembaga‐lembaga  di  desa  dan 
antar desa yang dibentuk untuk kebutuhan  fungsional program. Dalam PNPM Mandiri 
Perdesaan, organisasi kerja  tersebut diharapkan mampu mengelola secara mandiri atas 
hasil‐hasil  program,  baik  yang  telah  dikerjakan melalui  PPK maupun  yang  dikerjakan 
melalui  PNPM Mandiri  Perdesaan.  Untuk mencapai  kemampuan  ini  perlu  dilakukan 
kebijakan  penataan  kelembagaan.  Kebijakan  penataan menyesuaikan  perkembangan 
yang terjadi di lapangan dan kebijakan serta peraturan perundangan yang ada. 
Penataan sebagaimana di atas memadukan aspek statuta dan payung hukum. Statuta 
menuntaskan status hak milik, keterwakilan dalam delegasi, serta  lingkup kewenangan 
untuk merepresentasikan kepentingan masyarakat.  
Pokok‐pokok  kebijakan  penataan  organisasi  kerja/kelembagaan masyarakat  desa  dan 
antar desa dalam kaitan PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut: 

 Kebijakan diarahkan kepada kebutuhan pelestarian dan pengembangan hasil‐hasil 
program,  

 Pembentukan BKAD dan  penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
(AD/ART), 

 Penetapan kedudukan UPK dalam wadah BKAD, 
 Pola  hubungan  UPK  dalam  bentuk  kesepakatan  kerja  sama  antar  desa melalui 

BKAD,  
 Pola hubungan BKAD dengan lembaga‐lembaga lain di desa dan antar desa, 
 Penguatan organisasi UPK dalam menjalankan peran dan fungsinya,  
 UPK  dan  Badan  Pengawas  UPK  (BP‐UPK)  dalam  menjalankan  fungsinya  wajib 

mempunyai  standar  prosedur  operasional.  Standar  prosedur  dibuat  dan 
dikembangkan mengacu  kepada AD/ART BKAD  yang  telah ditetapkan oleh MAD 
sesuai  dengan  fungsi  yang  dijalani.  UPK  memiliki  fungsi  pokok  dan  fungsi 
pengembangan. Fungsi pokok UPK adalah dalam hal pengelolaan perguliran dan 
pengelolaan  teknis  program.  Fungsi  pengembangan  UPK  adalah  dalam  hal 
pembinaan kelompok, penanganan pinjaman bermasalah. BP‐UPK memiliki fungsi 
sebagai pengawas teknis dan pemeriksa keuangan UPK, TPK dan kelompok usaha 
ekonomi/SPP, 

 Kelompok  usaha  ekonomi  dan  SPP  selanjutnya  akan  dibagi  menjadi  dua  jenis 
kelompok,  yakni  kelompok  usaha  bersama  dan  kelompok  simpan  pinjam. 
Pembagian  ini merupakan  langkah penguatan kapasitas  lembaga kelompok usaha 
ekonomi dan SPP,  

 Penguatan    kelembagaan  kelompok  masyarakat  (Pokmas)  yang  dilaksanakan 
dengan  strategi  pendampingan  yang  bersifat  partisipatif,  kolektif,  dan 
representatif. 

 
9. Pengelolaan dana BLM. 

 



Dana Bantuan  Langsung Masyarakat diberikan oleh program  kepada masyarakat untuk 
dikelola  langsung/swakelola,  hal  ini  merupakan  bagian  dari  pembelajaran  bagi 
masyarakat mengelola kegiatan‐kegiatan yang masuk ke desanya, BLM sendiri diharapkan 
menjadi  setimulan  bagi  masyarakat  agar  bisa  membuat  kegiatan  yang  berhubangan 
dengan peningkatan perekonomian dan kemandirian masyarakat. 
 

10. Hak masyarakat untuk mendapatkan pendampingan. 
 

Masyarakat  dan  pemerintah  lokal  berhak memperoleh  pendampingan,  fasilitator  yang 
dikontrak oleh program (satker provinsi dan satker pusat ) dikontrak oleh program yang 
didanai oleh negara  sehingga masyarakat bisa menuntut mendampingan dari  fasilitator 
lebih baik, atas dasar, fasilitator dibayarkan oleh satuan kerja pemerintah daerah selaku 
pejabat pengelola APBD seperti Undang undang tentang keuangan negara, no 17 tahun 
2003, pasal 10 ayat 1 
  

Masyarakat  dan  pemerintahan  lokal    dalam  melaksanakan  PNPM  Mandiri  Perdesaan 
mendapatkan  pendampingan  dari  fasilitator.  Peran  pendampingan  ditujukan  bagi 
penguatan  atau  peningkatan  kapasitas  masyarakat    dan  pemerintahan  lokal  dalam 
mengelola  pembangunan  secara  mandiri  di  wilayahnya.  Fasilitator  yang  akan 
mendampingi masyarakat dan pemerintahan lokal adalah sebagai berikut: 
b. Di setiap kecamatan  disediakan Fasilitator Kecamatan  
c. Di setiap kabupaten disediakan  Fasilitator Kabupaten  
d. Berdasarkan  pertimbangan  TK  Kab  PNPM  Mandiri,  salah  seorang  dari  Fasilitator 

Kabupaten  ditetapkan  sebagai  Koordinator  Fasilitator  Kabupaten  (KF‐Kab)  oleh 
Satker Provinsi PNPM Mandiri Perdesaan 

e. Di kabupaten disediakan Pendamping UPK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POKOK BAHASAN  : A. PEMAHAMAN PROGRAM 
 
 
 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  A.2.  TAHAPAN KEGIATAN 



TUJUAN  :   Peserta    dapat     menjelaskan  alur  tahapan  kegiatan  PNPM Mandiri 
Perdesaan 
 Peserta  mampu  mengidentifikasi  peran  setiap  pelaku,  tahapan 
pelaksanaan dan target  hasil pada setiap alur kegiatan PNPM Mandiri 
Perdesaan. 
 Peserta  dapat    menjelaskan  hasil  yang  diharapkan  dari  setiap  alur 
tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 

 

DURASI  :  120 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  PTO PNPM Mandiri Perdesaan 

Bahan Bacaan 

 

 
PENGANTAR: 
 
Alur kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan meliputi  tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian 
kegiatan. Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta perencanaan di 
desa,  di  kecamatan,  dan  di  kabupaten.  Pelaksanaan  kegiatan  lebih  ditujukan  kepada  penyiapan 
aspek  sumber daya manusia,  termasuk masyarakat,  TPK, UPK, dan  seluruh pelaku PNPM Mandiri 
Perdesaan  lainnya. Karena itu, TPK dan UPK perlu mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum 
melaksanakan kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Pelestarian kegiatan harus dijamin 
dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustainable). 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
• Buka sesi ini dengan mengucapkan salam, dan jelaskan apa yang menjadi tujuan dan target dari 

materi ini. 
• Menguji daya ingat (10 menit) 

 Minta peserta untuk mengamati alur kegiatan PNPM  Mandiri Perdesaan  yang tertempel 
didinding kelas. 

 Pada saat mengamati alur kegiatan tersebut intruksikan  peserta memejamkan mata  dan 
minta mereka untuk membayangkan alur tersebut dalam pikirannya. 

 Setelah lebih kurang 5 menit, instruksikan mereka membuka matanya apakah seluruh alur 
dan kegiatan‐kegiatan yang ada dialur dapat digambarkan dengan pikirannya 

 Jika  ada yang tertinggal minta mereka untuk mengamati alur dan kegiatannya kemudian  
menutup mata beberapa detik untuk menggambarkan alur dan kegiatan tersebut dalam 
pikiran 

 Lakukan ini beberapa kali sampai alur kegiatan tersebut utuh tergambar dalam pikiran 
peserta 

 Minta peserta kembali kekursi masing‐masing, pelatih membagikan 1 lembar kerta HVS 
kepada seluruh peserta 

 Instruksikan kepada peserta agar mereka menuliskan alur kegiatan PNPM Mandiri 
Perdesaan tersebut dalam kertas HVS  yang sudah dibagikan 

• Tanyakan kepada berapa orang diantara mereka yang dapat sempurna membuat alur kegiatan 
PNPM Mandiri   Perdesaan  tersebut. Kepada peserta yang masih belum  sempurna menuliskan 
alur kegiatannya minta mereka mengingat kembali kegiatan‐kegiatan yang masih lupa pada alur 
kegiatan tersebut.  

• Membaca Seluruhnya  



 Minta peserta untuk berbagi dalam 4 kelompok 
 Setelah mereka berbagi dalam kelompok instruksikan kepada seluruh peserta  untuk 
membaca seluruh  BAB 3. Alur Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,  katakan nanti akan 
dilakukan ujicoba kemampuan peserta dalam memahami alur kegiatan PNPM  Mandiri 
Perdesaan. 

 Jelaskan kepada peserta mereka bebas untuk membaca, sesuai dengan kebiasaan dan gaya 
belajar mereka masing‐masing asal jangan menganggu peserta lain. (katakan kepada peserta 
pada saat mereka membaca bayangkan dalam pikiran mereka suasana kecamatan dan 
suasana desa, dan visualisasikan dalam pikiran secara imajinatif pelaksanaan kegiatan 
tersebut) 

 Selesai membaca seluruhnya minta mereka kembali kedalam kelompok. 
 Minta mereka untuk membagi tugas membaca terfokus (pembagian sub bab hendaknya 
berimbang) yang terdapat pada  BAB 3 alur kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan (pembagian 
sub bab hendaknya berimbang dari jumlah anggota kelompok yang ada). Katakan setelah ini 
akan dilakukan tes kelompok, maka anggota kelompok yang mendapat pembagian tugas sub 
bab pembacaan terfokus paling bertanggung jawab terhadap pertanyaan yang akan diajukan 
dalam kelompoknya. 

• Hasil yang diharapkan dari setiap tahapan  
 Setelah melakukan hal tersebut diatas maka kelompok yang ada membahas materi alur 
kegiatan. 

 Materi alur yang akan didiskusikan, dibagikan kepada masing‐masing kelompok dengan cara 
diundi (tahapan alur dibagi beberapa materi ) 

 Sebelum diskusi pelatih menginformasikan harapan yang akan dihasilkan didalam diskusi, 
seperti langkah‐langkah, hasil dan dokumen keluaran yang ada  pada setiap alur tahapan. 

 Pelatih mengingatkan kepada peserta tentang waktu dan hasil diskusi yang akan 
dipresentasikan secara panel  

 Pada setiap akhir presentasi peserta lainnya diberikan kesempatan untuk memberikan 
tanggapan atau umpan balik 

 Diakhir sesi diberikan aplauss 
• Penegasan & pembulatan  

 Lakukan diskusi kelas yang dipimpin oleh pelatih  
 Seluruh pertanyan yang tidak terjawab dan masih belum lengkap dijawab peserta 
dilemparkan kembali kepada peserta, gali kembali pemahaman mereka tentang materi yang 
sudah dibaca 

 Jika ada pertanyaan yang masih belum terjawab minta peserta untuk membuka PTO , Alur 
Tahapan PNPM Mandiri Perdesaan kembali sampai mereka menemukan jawabannya. 

 Setelah selesai melakukan diskusi kelas, pelatih melakukan penegasan terhadap materi alur 
tahapan PNPM Mandiri Perdesaan dimulai dengan menayangkan kembali alur tahapan 
PNPM Mandiri Perdesaan dengan metode ceramah singkat. Pelatih menjelaskan asumsi 
berpikir setiap tahapan kegiatan, output yang diharapkan dan proses pelaksanaan untuk 
mendapatkan hasil yang maksimal 

 Lakukan penegasan, tutup sesi ini dengan ucapan salam 
 
 
 
 
PENJELASAN MATERI: 
 
Alur kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan meliputi  tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian 
kegiatan. Sebelum memulai tahap perencanaan, hal penting yang harus dilakukan adalah melakukan 



orientasi atau pengenalan kondisi yang ada di desa dan kecamatan. Kegiatan yang dilakukan dalam 
rangka pengenalan desa diantaranya adalah: 
1. mengidentifikasi potensi dan  sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri 

Perdesaan  di  tingkat  desa,  termasuk  pelaku‐pelaku  PNPM  Mandiri  Perdesaan  pada  tahap 
sebelumnya 

2. kondisi  kegiatan  atau  bangunan  yang  telah  dibiayai melalui  PNPM Mandiri  Perdesaan  tahap 
sebelumnya 

3. inventarisasi dokumen rencana pembangunan desa (tahunan atau jangka menengah) 
4. inventarisasi data kependudukan, program selain PNPM Mandiri Perdesaan yang akan masuk ke 

desa, dll  
Dalam masa pengenalan kondisi desa sekaligus  juga dilakukan sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan 
secara  informal kepada masyarakat. Pada  tahap  ini harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku 
PNPM  Mandiri  Perdesaan  di  semua  tingkatan  sebagai  upaya  untuk  mendorong  partisipasi  dan 
pengawasan  dari  semua  pihak,  sehingga  semua  pelaku  PNPM  Mandiri  Perdesaan  memiliki 
pemahaman atau persepsi yang sama terhadap program. Pada dasarnya sosialisasi dapat dilakukan 
pada setiap saat atau kesempatan oleh pelaku‐pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. 
 

Sistem kelembagaan lokal dan pertemuan informal masyarakat seperti: pertemuan keagamaan; 
(pengajian, yasinan, persekutuan gereja,dll),  pertemuan  adat istiadat; (gotong royong, arisan, 
upacara adat dan lain‐lain) merupakan alternatif untuk menyebarluasan informasi PNPM Mandiri 
Perdesaan dan media penerapan prinsip transparansi. Media cetak, seperti koran dan tabloid, serta 
media elektronika, seperti radio dan TV, dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi PNPM 
Mandiri Perdesaan. 

 
1. PERENCANAAN KEGIATAN  

Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta perencanaan di desa, 
di  kecamatan,  dan  di  kabupaten.  Tahap  persiapan  dan  sosialisasi  awal  dimulai  dari  MAD 
Sosialisasi  sampai  dengan  Pelatihan  KPMD/K.  Perencanaan  kegiatan  di  desa,  dimulai  dengan 
tahap  penggalian  gagasan  sampai  dengan  musdes  perencanaan  disebut  dengan  istilah 
Menggagas Masa  Depan  Desa  (MMDD).  Perencanaan  kegiatan  di  kecamatan  dimulai  dengan 
MAD  prioritas  usulan  sampai  dengan  MAD  penetapan  usulan.  Perencanaan  kegiatan  di 
kabupaten adalah perencanaan koordinatif, dimulai dari keterlibatan delegasi kecamatan dalam 
forum SKPD sampai dengan musrenbang kabupaten. 

 
1.1.  Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi  

MAD sosialisasi merupakan pertemuan antar desa untuk sosialisasi awal tentang tujuan, 
prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal‐hal lain yang berkaitan dengan PNPM Mandiri 
Perdesaan  serta  untuk menentukan kesepakatan‐kesepakatan antar desa dalam 
melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. 

Hasil yang diharapkan dalam MAD sosialisasi adalah sebagai berikut : 

a. Dipahaminya  informasi  pokok  PNPM  Mandiri  Perdesaan  meliputi    tujuan,  prinsip, 
kebijakan, pendanaan, organisasi, proses, dan prosedur ,  

b. Dipahaminya  cara  pengambilan  keputusan  di  tingkat  desa  atau  antar  desa, 
utamanya  menyangkut  pemilihan  kegiatan,  keputusan  pendanaan,  dan  mekanisme 
penyaluran dana BLM dan dana pendukung lainnya 

c. Dipahaminya cara pemetaan  RTM dan kegunaannya, 
d. Dipahaminya konsep BKAD, cara penanganan masalah, pemantauan, pemeriksaan 

dan evaluasi, serta pola penyampaian informasi, 



e. Dipahaminya perencanaan partisipatif di desa  dengan menggunakan pola MMDD 
sebagai panduan penyusunan RPJMDes, serta rencana program/proyek kabupaten atau 
pihak lain yang akan dilaksanakan di desa, 

f. Disepakatinya  mekanisme  musyawarah  antar  desa  termasuk  terpilihnya  ketua 
rapat, pokok‐pokok kesepakatan dalam penyelenggaraan musyawarah,  dan penetapan 
anggota tim perumus, 

g. Disepakatinya  jadwal  kegiatan  musyawarah  desa  sosialisasi  dari  tiap  desa  dan 
rencana pelaksanaan musyawarah antar desa prioritas usulan, 

h. Disepakatinya waktu penyusunan detail desain dan RAB usulan kegiatan,  
i. Tersosialisasikannya rencana pembentukan UPK dan Badan Pengawas UPK beserta 

tugas dan  kewenangannya. Untuk  kecamatan  yang  sudah  terbentuk UPK dan BP‐UPK 
perlu  disosialisasikan  tugas,  kewenangan,  dan  kategori  kinerja  lembaga  ini  kepada 
peserta yang hadir, 

j. Disampaikannya  hasil  evaluasi  pelaksanaan  PNPM  PPK  atau Mandiri  Perdesaan 
yang telah berjalan sebelumnya terutama berkaitan dengan kegiatan pelestarian sarana 
prasarana yang telah dibangun, serta pengelolaan kegiatan perguliran 

k. Tersusunnya rencana penggunaan DOK Perencanaan 
 

1.2. Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi 
 

Musdes sosialisasi merupakan pertemuan masyarakat desa   sebagai ajang sosialisasi atau 

penyebarluasan informasi PNPM Mandiri Perdesaan di desa. 

Hasil yang diharapkan dalam musdes sosialisasi adalah sebagai berikut: 

a. Tersosialisasinya  informasi pokok PNPM Mandiri Perdesaan   meliputi  :  tujuan, prinsip, 
kebijakan,  pendanaan,  organisasi,  proses  dan  prosedur  yang  dilakukan  kepada 
masyarakat desa, 

b. Dipahaminya  kebijakan  tentang  pemetaan    RTM,  pembentukan  BKAD,  penanganan 
masalah, pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi, pola penyampaian informasi, 

c. Tersosialisasinya keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah antar desa sosialisasi, 
d. Adanya  pernyataan  kesanggupan  atau  kesedian  desa  untuk  mematuhi  dan 

melaksanakan ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan, 
e. Terpilihnya Pengurus TPK terdiri dari; Ketua, Sekretaris, dan  Bendahara, 
f. Tersosialisasinya konsep dan kebijakan, perencanaan kegiatan dengan pola Menggagas 

Masa Depan Desa (MMDD) sebagai dasar penyusunan RPJMDes. 
g. Tersosialisasikannya pola pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi, 
h. Ditetapkannya BPD sebagai  lembaga pengawas pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan  

di desa.  
i. Dibentuk  tim  pemantau  dari  unsur  masyarakat  untuk  melakukan  pemantauan 

pelaksanaan kegiatan. 
j. Dipilih  dan  ditetapkannya  KPMD  atau  kader  desa  dan  kader  teknik  yang  akan 

memfasilitasi masyarakat dalam menyelenggarakan proses PNPM Mandiri Perdesaan,  
k. Disepakati dan ditetapkannya jadwal musyawarah desa perencanaan, 
l. Disepakati  pembuatan  dan  lokasi  pemasangan  papan  informasi  PNPM  Mandiri 

Perdesaan  dan media informasi lainnya, 
 

1.3. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan  
KPMD/K yang telah terpilih dalam musyawarah  desa sosialisasi, akan memandu serangkaian 
tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan  yang diawali dengan proses penggalian gagasan 
di tingkat dusun dan  kelompok masyarakat. Sebelum melakukan tugasnya, KPM D/K akan  
mendapat pelatihan. Hasil yang diharapkan dalam pelatihan KPM D/K adalah: 



a. Dipahaminya  latar  belakang,  tujuan,  prinsip,  kebijakan  dan  tahapan  atau 
mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan,  

b. Dipahaminya peran dan tugas KPM D/K, 
c. Bertambahnya  keterampilan  melakukan  teknik‐teknik  fasilitasi  pertemuan  

masyarakat dalam tahapan   kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,   termasuk perencanaan 
secara partisipatif, 

d. Bertambahnya  keterampilan  memberikan  pendampingan  dan  pembimbingan 
kepada masyarakat agar mampu mengelola PNPM Mandiri Perdesaan  secara mandiri, 

e. Bertambahnya kemampuan administrasi dan pelaporan yang diperlukan, 
f. Bertambahnya kemampuan KPM D/K dalam menyusun rencana kerja, 
g. Dipahaminya langkah‐langkah fasilitasi dalam rangka MMDD, 
h. Dipahaminya instrumen pemetaan  RTM basis dusun secara partisipatif, 
i. Dipahaminya materi diagram Venn kelembagaan masyarakat, 
j. Dipahaminya pola penyampaian informasi, 
k. Dipahaminya pola penanganan pengaduan dan masalah, 
l. Dipahaminya pola pemantauan dan evaluasi. 
Sedangkan pendanaan atas penyelenggaraan pelatihan Kader berasal dari DOK Perencanaan 
PNPM Mandiri Perdesaan, swadaya desa atau masyarakat, serta dari APBD. 

 
1.4. Penggalian Gagasan  

Penggalian  gagasan  adalah  proses  untuk  menemukenali  gagasan‐gagasan  kegiatan  atau 

kebutuhan masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi dan 

mengembangkan potensi yang ada di masyarakat.  

 

Tahap awal dari proses penggalian gagasan adalah mengadakan  pertemuan di  dusun untuk 

membuat  peta  sosial  kemiskinan bersama‐sama dengan warga  dusun  setempat.   Metode 

atau teknik yang  digunakan dalam pembuatan peta sosial  dalam pertemuan dusun sebagai 

berikut : 

 

a. Penentuan  Klasifikasi Kesejahteraan dan Pemetaan Sosial 
Tujuan  penentuan  klasifikasi  kesejahteraan  adalah mengelompokkan  rumah  tangga  di 
desa dalam kategori kaya, menengah dan miskin menurut kriteria dan  istilah   setempat. 
Hasil  pengelompokan  selanjutnya  digunakan  untuk  menggambarkan  rumah  tangga‐
rumah  tangga  yang  ada di desa pada    sebuah peta. Dalam proses  ini,  fasilitator harus 
mendokumentasikan kriteria dan daftar rumah tangga miskin. 
 

b. Musyawarah Penggalian Gagasan 
Musyawarah  penggalian  gagasan  adalah  pertemuan  kelompok‐kelompok/dusun  untuk 

menemukan  gagasan‐gagasan  sesuai  kebutuhan masyarakat  terutama  RTM.  Gagasan‐

gagasan yang disampaikan oleh masyarakat tidak sekedar gagasan kegiatan yang diajukan 

dalam  rangka  mendapatkan  dana  PNPM  Mandiri  Perdesaan,  tetapi  berupa  gagasan‐

gagasan dalam kaitan langsung penanggulangan kemiskinan.  

Kelompok  yang  dimaksud  dalam  proses  penggalian  gagasan  adalah  sekumpulan warga 

masyarakat  (laki‐laki,  perempuan,  atau  campuran)  yang  tergabung  dalam:  (a)  Ikatan 



kemasyarakatan  yang  berlatar  belakang wilayah  seperti  RT,  RW,  RK,  Dusun,Kampung, 

jurong, banjar atau yang lainnya; (b) Kelompok–kelompok informal di masyarakat seperti 

kelompok  arisan,  kelompok  usaha  bersama,  atau  kelompok  keagamaan;  (c) 

Pengelompokan masyarakat lainnya sesuai keadaan setempat.   

Musyawarah  penggalian  gagasan  dilakukan  dengan  memanfaatkan  pertemuan  rutin 

kelompok yang sudah ada (formal maupun informal). Bahan yang diperlukan adalah peta 

sosial dusun, daftar rumah tangga miskin dan sangat miskin di dusun berikut kriterianya, 

serta lembar diagram Venn kelembagaan. 

 

1.5. Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MKP)  
MKP  dihadiri  oleh  kaum  perempuan  dan  dilakukan  dalam  rangka  membahas  gagasan‐

gagasan  dari  kelompok‐kelompok    perempuan  dan  menetapkan  usulan  kegiatan  yang 

merupakan kebutuhan desa. 

Usulan  yang  disampaikan  perlu mempertimbangkan  hasil  penggalian  gagasan  yang  telah 

dilakukan  sebelumnya.  Usulan  hasil  musyawarah  tersebut  selanjutnya  dilaporkan  ke 

musyawarah desa perencanaan untuk disahkan sebagai bagian dari  usulan desa.  

Bahan  yang  diperlukan  adalah  peta  sosial  dusun,  daftar  rumah  tangga miskin  dan  sangat 

miskin  di  dusun  berikut  kriterianya,  lembar  diagram  Venn  kelembagaan,  rekap  hasil 

penggalian gagasan dari kelompok‐kelompok perempuan.  

Hasil yang diharapkan melalui pertemuan ini adalah :  

a. Ditetapkannya usulan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan,  
b. Ditetapkannya usulan dari kelompok perempuan selain usulan kegiatan simpan pinjam,  
c. Terpilihnya    calon‐calon wakil  perempuan  yang  akan  hadir  di musyawarah  antar  desa  

prioritas usulan. 
Metode yang digunakan dalam MKP adalah analisis penyebab kemiskinan dengan tujuan:  
- Mengajak  perempuan  mencari  permasalahan  penyebab  kemiskinan  yang  seringkali 
dirasakan  dalam  kehidupan  sehari‐hari,  kemudian  menganalisis  dan  mencari  akar  
permasalahannya, 

- Menentukan  kegiatan  apa  saja  yang  diperkirakan  dapat mengatasi  permasalahannya 
dari sudut pandang kelompok perempuan.   

                    Dokumen yang dihasilkan: 
- Berita Acara Keputusan Hasil Musyawarah 
- Daftar Usulan  
- Daftar seluruh Gagasan 

 
1.6. Musdes Perencanaan 

Musdes  perencanaan  merupakan  pertemuan  masyarakat  di  desa  yang  bertujuan  untuk 

membahas  seluruh  gagasan  kegiatan,  hasil  dari  proses  penggalian  gagasan  di  kelompok‐

kelompok/dusun. Bahan‐bahan yang harus disiapkan adalah peta desa hasil penggabungan 



semua  peta  dusun,  rekap  data  RTM  dusun,  diagram  Venn  kelembagaan,  rekap  gagasan 

semua dusun, rekap masalah semua dusun, dan usulan kelompok perempuan.  

Hasil yang diharapkan dari Musdes Perencanaan adalah : 

a. Terumuskannya visi desa yang dibuat berdasarkan proses sebelumnya yang berasal dari 
penggalian gagasan dan MKP 

b. Tersusunnya peta  sosial desa dan prioritas kegiatan dari hasil penggalian gagasan yang 
kemudian dijadikan bahan masukan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan desa 
(RKPDes) dan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes)  

c. Berdasarkan  tabel  penggalian  gagasan,  menetapkan  satu  usulan  kegiatan  sarana 
prasarana dasar  atau  kegiatan peningkatan  kualitas hidup masyarakat  (kesehatan  atau 
pendidikan) dan peningkatan kapasitas kelompok‐kelompok usaha ekonomi 

d. Berdasarkan  tabel penggalian gagasan MKP, mengesahkan  tanpa pembahasan kembali, 
usulan kegiatan hasil keputusan musyawarah khusus perempuan, terdiri dari: 
i. Usulan  kegiatan  sarana  prasarana  dasar  atau  kegiatan  peningkatan  kualitas  hidup 

masyarakat  (kesehatan  atau  pendidikan)  dan  peningkatan  kapasitas  kelompok‐
kelompok usaha ekonomi. Jika usulannya sama dengan usulan dari musyawarah desa 
perencanaan, maka kaum perempuan dapat mengajukan usulan pengganti, sehingga 
jumlah usulan kegiatan dari musyawarah desa perencanaan tetap tiga 

ii. Usulan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan, jika ada 
e. Ditetapkannya  daftar  usulan‐usulan  kegiatan  yang  akan  diajukan  pendanaanya melalui 

sumber dana  lainnya  (swadaya, pendapatan desa, APBD Kabupaten, Alokasi Dana Desa 
(ADD),  dan  lain‐lain).  Usulan  ini  dapat  disampaikan  melalui  musrenbangdes  dan 
musyawarah antar desa tahap selanjutnya.  

f. Terpilih dan ditetapkannya Tim Penulis Usulan, Tim Pemelihara. 
g. Terpilihnya  sekurang‐kurangnya satu orang yang akan diusulkan menjadi calon pengurus 

UPK dan calon pengamat pada musyawarah antar desa prioritas usulan, 
h. Terpilihnya  wakil‐wakil  desa  yang  akan  hadir  dalam musyawarah  antar  desa  prioritas 

usulan terdiri dari 6 orang meliputi kepala desa, ketua TPK, dan 4 orang wakil masyarakat. 
Minimal 3 dari 6 wakil tersebut adalah perempuan, 

i. Disetujuinya  keikutsertaan  desa  dalam  pembentukan  BKAD  yang  tertuang  dalam  surat 
keputusan yang ditandatangani oleh BPD dan Kepala Desa. 

 

Peserta dari musdes perencanaan meliputi: 

a. Kepala desa dan aparat desa, 
b. BPD atau sebutan lainnya, 
c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),  
d. Wakil RTM desa,  
e. Wakil perempuan, 
f. LSM/ormas, 
g. Tokoh masyarakat, tokoh agama, 
h. Anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir. 

Proses ini difasilitasi oleh kader desa dan atau Fasilitator Kecamatan. Fasilitator perlu 
mengupayakan seoptimal mungkin agar sekurang‐kurangnya 40% dari peserta Musdes 
Perencanaan adalah perempuan.  

Pendanaan atas penyelenggaraan musdes perencanaan berasal dari DOK, swadaya desa atau 

masyarakat.  Setelah musyawarah desa perencanaan,  segera dilanjutkan dengan penulisan 

usulan dan perumusan dokumen RPJMdes dan RKPDes. 



 

1.7. Penulisan Usulan Desa 
Penulisan usulan merupakan  kegiatan untuk menguraikan  secara  tertulis  gagasan‐gagasan 

kegiatan masyarakat  yang  sudah  disetujui  sebagai  usulan  desa  yang  akan  diajukan  pada 

MAD. Proses ini dilakukan oleh TPU yang telah dipilih dalam musyawarah desa perencanaan. 

Sebelum melakukan penulisan, TPU akan mendapatkan pelatihan atau penjelasan  terlebih 

dahulu dari Fasilitator Kecamatan 

Hasil  yang diharapkan dari  tim penulis usulan  adalah  tiga proposal    kegiatan berdasarkan 

keputusan  Musdes  Perencanaan  yang  akan  diajukan  ke  MAD  Prioritas  Usulan,  serta 

dokumen‐dokumen  yang  diperlukan  untuk  musrenbang  reguler,  termasuk  RPJMDes  dan 

RKPDes. Dalam  penyusunan  dokumen‐dokumen  untuk musrenbang  reguler,  TPU merujuk 

kepada  hasil  perencanaan  partisipatif  yang  telah  dilakukan  dan  bekerjasama  dengan 

perangkat pemerintahan desa/ kelurahan.  

Pengajuan usulan oleh desa harus disertai dengan desain sederhana, yaitu berupa gambar 

dari  usulan  kegiatan  secara  umum  dengan  perkiraan  besaran  pembiayaannya.  Desa  juga 

dapat mengajukan  usulan  dengan  dilengkapi  desain  detail  dan  Rencana  Anggaran  Biaya 

(RAB). 

 

1.8. Verifikasi Usulan 
 

Verifikasi usulan merupakan  tahap  kegiatan  yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai 
kelayakan  usulan  kegiatan  dari  setiap  desa  untuk  didanai  PNPM  Mandiri  Perdesaan. 
Verifikasi usulan kegiatan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk di kecamatan dengan  
beranggotakan sekurang‐kurangnya 5 orang yang memiliki keahlian sesuai usulan kegiatan. 
Sebelum menjalankan  tugasnya  TV  akan mendapatkan  pelatihan  atau  penjelasan  terlebih 
dulu dari Fasilitator Kecamatan atau Fasilitator Kabupaten.  
TV harus memberi umpan balik di desa sebelum menyusun rekomendasi kelayakan usulan. 

Rekomendasi  penilaian  kelayakan  usulan  diperiksa  oleh  Fasilitator  Kecamatan,  terutama 

yang berkaitan dengan aspek teknis usulan kegiatan. Selanjutnya, TV membuat rekomendasi 

hasil  penilaian  disertai  dengan  catatan  hasil  pemeriksaan  oleh  Fasilitator  Kecamatan. 

Rekomendasi  TV  akan  menjadi  dasar  pembahasan  dalam  MAD  Prioritas  Usulan.  Proses 

verifikasi dapat dilihat lebih lanjut dalam penjelasan VI PTO.  

 

1.9. MAD   Prioritas Usulan 
 

MAD  prioritas  usulan  adalah  pertemuan  di  kecamatan  yang  bertujuan  membahas  dan 

menyusun  peringkat  usulan  kegiatan.  Penyusunan  peringkat  didasarkan  atas  kriteria 

kelayakan sebagaimana yang digunakan oleh TV dalam menilai usulan kegiatan. Penyusunan 



prioritas usulan‐usulan SPP dilakukan secara terpisah sebelum penyusunan prioritas usulan‐

usulan desa lainnya.   

 

Hasil yang diharapkan dari MAD Prioritas Usulan adalah: 

a. Disepakati cara memeriksa dan menilai (sesuai kriteria yang digunakan TV) usulan 
kegiatan yang diajukan desa, 

b. Ditetapkannya  urutan  atau  peringkat  usulan  kegiatan  SPP  dan  usulan  lainnya 
sesuai skala prioritas kelayakan dan kebutuhan masyarakat, 

c. Dipilih dan ditetapkannya pengurus UPK (Ketua, Sekretaris, Bendahara),  
d. Disampaikan  laporan  pertanggungjawaban  tahunan  UPK  (bila  UPK  sudah 

terbentuk), 
e. Disampaikan  laporan  kemajuan  penanganan  masalah  beserta  rencana  tindak 

lanjut, 
f. Disepakatinya  sanksi‐sanksi  yang  akan  diterapkan  selama  pelaksanaan  PNPM 

Mandiri Perdesaan di kecamatan tersebut, 
g. Disampaikannya  keputusan desa‐desa  yang bersepakat untuk membentuk BKAD 

sekaligus  deklarasi  pembentukan  BKAD.  Setelah  keputusan  ini  maka  Fasilitator 
Kecamatan  memfasilitasi  penyusunan  AD/ART  BKAD  secara  partisipatif  dengan 
melibatkan  wakil‐wakil  desa.  Bagi  kecamatan  yang  sudah  terbentuk  BKAD  agendanya 
adalah Perumusan Rencana Kerja BKAD/Prioritas Pembangunan Kecamatan berdasarkan 
dari hasil perumusan visi desa‐desa, 

h. Disampaikannya usulan‐usulan desa yang akan diajukan dan didanai dari sumber 
lain  (APBD,  ADD,  dan  pihak  ketiga  lain).  Usulan  ini  dapat  disampaikan  melalui 
musrenbang kecamatan dan musyawarah antar desa tahap selanjutnya.  

i. Dirumuskannya  dokumen  prioritas  kegiatan  pembangunan  kecamatan  (renstra 
kecamatan)  dari  hasil  dokumen  RPJMdes    yang  telah  dirumuskan  pada  Musdes 
Perencanaan.  

Dokumen yang dihasilkan: 

• Berita acara hasil musyawarah 
• Daftar rangking usulan 
• Rumusan Renstra kecamatan 

 

1.10. Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan 
MAD  penetapan  usulan  merupakan  musyawarah  untuk  mengambil  keputusan  terhadap 
usulan  yang  akan  didanai melalui  PNPM Mandiri  Perdesaan.  Keputusan  pendanaan  harus 
mengacu pada peringkat usulan yang telah dibuat pada saat MAD prioritas usulan. Jika pada 
saat MAD  prioritas  usulan,  seluruh  usulan  telah  selesai  dibuat  berikut  detail  desain  dan 
RABnya,  maka  keputusan  penetapan  usulan  yang  akan  dibiayai  melalui  PNPM  Mandiri 
Perdesaan bisa langsung diselenggarakan setelah agenda MAD prioritas usulan diselesaikan. 
Namun jika belum selesai desain dan RABnya, maka MAD penetapan usulan dilakukan pada 
waktu yang berbeda.  
 
Hasil yang akan dicapai dari MAD Penetapan Usulan adalah: 
a. Ditetapkannya pendanaan usulan sesuai dengan keputusan MAD Prioritas Usulan, 
b. Disetujuinya ketetapan tentang pemberlakuan sanksi lokal, 
c. Disampaikannya rancangan jadwal pelaksanaan kegiatan di kecamatan, 
d. Disepakatinya rancangan jadwal pelaksanaan kegiatan setiap desa, 



e. Ditetapkannya  rancangan AD‐ART BKAD menjadi ketetapan AD/ART BKAD. Penyusunan 
AD‐ART BKAD  ini  sendiri dilakukan  setelah MAD prioritas usulan. Bagi  kecamatan  yang 
sudah  mempunyai  AD‐ART  BKAD,  agendanya  adalah  pembahasan  Rencana  Kerja 
BKAD/Prioritas Pembangunan Kecamatan berdasarkan dari hasil perumusan pada MAD 
prioritas usulan, 

f. Disampaikannya  usulan‐usulan  desa  yang  akan  diajukan  dan  didanai  dari  sumber  lain 
(APBD,  ADD,  atau  pihak  ketiga  lain),  yang  dapat  disampaikan  melalui  musrenbang 
kecamatan  sekaligus  ditetapkannya  penunjukan  wakil  MAD/BKAD  untuk  memproses 
pada  tahapan  berikutnya  di  kabupaten  (forum  SKPD)  sebagai  bagian  dari  utusan 
kecamatan. 

g. Ditetapkannya prioritas kegiatan pembangunan kecamatan yang dapat diajukan sebagai 
renstra kecamatan,  serta utusan kecamatan yang nantinya mewakili masyarakat dalam 
Forum SKPD.  

 

1.11. Musdes Informasi Hasil MAD  
Musdes ini merupakan musyawarah sosialisasi atau penyebarluasan hasil penetapan alokasi 

dana PNPM Mandiri Perdesaan  yang diputuskan dalam MAD penetapan usulan. Musdes ini 

dilaksanakan baik di desa yang mendapatkan dana maupun yang tidak.  

Khusus  bagi  desa‐desa  yang  mendapatkan  dana  PNPM  Mandiri  Perdesaan,    musdes  ini 

menghasilkan hal‐hal sebagai berikut: 

a. Terpilih dan ditetapkannya susunan lengkap TPK, yaitu ketua‐ketua bidang sesuai dengan 
jenis kegiatan yang didanai, 

b. Disosialisasikannya jadwal pelaksanaan tiap kegiatan yang akan dilaksanakan, 
c. Disosialisasikannya  sanksi‐sanksi  yang  akan  diberlakukan  selama  pelaksanaan  PNPM 

Mandiri Perdesaan di desa tersebut, 
d. Disepakatinya  rencana  realisasi  sumbangan  termasuk  kompensasi  lahan  atau  aset  lain 

masyarakat, 
e. Disepakatinya besarnya insentif bagi pekerja (per HOK) dan tata cara pembayarannya, 
f. Dipahaminya mekanisme pengadaan bahan dan alat, 
g. Terbentuknya  Tim  Pemantau  yang  akan  memantau  pelaksanaan  PNPM  Mandiri 

Perdesaan, 
h. Terpilihnya Ketua Bidang Kegiatan sebagai bagian dari TPK 
i. Tersosialisasikannnya  pembentukan  BKAD  beserta AD/ART  yang  telah  ditetapkan  pada 

MAD penetapan usulan, 
j. Disampaikannya kemajuan penanganan masalah dan rencana tindak lanjutnya (lokasi eks 

PPK). 
Fasilitator dalam musdes informasi hasil MAD adalah Fasilitator Kecamatan atau PjOK. 
Fasilitator perlu mengupayakan seoptimal mungkin agar sekurang‐kurangnya 40% dari 
peserta Musdes informasi hasil MAD adalah perempuan. Pendanaan atas penyelenggaraan 
musdes berasal dari DOK, swadaya desa atau masyarakat. 

 

1.12. Pengesahan Dokumen SPPB  
Ketua TPK, PjOK dan Ketua UPK akan membuat SPPB, yang diketahui Kades dan Camat atas 

nama  Bupati.  Pengesahan  SPPB  dilakukan  langsung  segera  sesudah  diterbitkan  SPC,  dan 

tidak perlu menunggu persetujuan dari kabupaten. 

Kelengkapan dokumen sebagai lampiran SPPB, terdiri dari: 



a. Usulan kegiatan, 
b. RAB detail per kegiatan, 
c. Jadwal pelaksanaan, 
d. Formulir Penanganan Masalah Dampak Lingkungan, 
e. Komitmen sumbangan dari masyarakat, 
f. Foto 0 % dari kegiatan yang akan dibangun/dikerjakan. 
 

2. PELAKSANAAN KEGIATAN  
Untuk  menjamin  kualitas  pelaksanaan  kegiatan  yang  tetap  mengacu  pada  prinsip  dan 

mekanisme  PNPM  Mandiri  Perdesaan,  maka  perlu  adanya  persiapan  pelaksanaan  yang 

matang dan  terencana. Persiapan pelaksanaan  ini  lebih ditujukan kepada penyiapan aspek 

sumber daya manusia,  termasuk masyarakat, TPK, UPK, dan seluruh pelaku PNPM Mandiri 

Perdesaan    lainnya. Karena  itu, TPK dan UPK perlu mendapatkan pelatihan terlebih dahulu 

sebelum melaksanakan kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Pelatihan UPK, BP‐

UPK, TPK, dan pelaku desa  lainnya dilakukan dalam masa  setelah penandatanganan  SPPB 

oleh Camat, sampai dengan masa persiapan pelaksanaan. 

 

2.1. Persiapan Pelaksanaan 
a. Rapat Koordinasi Awal di Kecamatan 

Rapat koordinasi ini difasilitasi oleh PL, Fasilitator Kecamatan dan PjOK. Rapat dihadiri 
oleh pengurus UPK, Kades, dan TPK setiap  desa penerima dana PNPM Mandiri 
Perdesaan. Waktu penyelenggaraan rapat, diharapkan tidak lebih dari satu minggu 
setelah pelaksanaan pelatihan bagi TPK dan UPK. 

Hasil yang diharapkan: 
- Disepakati mekanisme koordinasi dan rapat‐rapat lain selama periode pelaksanaan, 
- Penyamaan persepsi dan langkah dari seluruh unsur yang ada di kecamatan terhadap 
pelaksanaan program, termasuk dalam hal evaluasi dan pelaporan, 

- Terjadi  tukar  pendapat  dan  pemberian  saran  antar  desa  terhadap  rencana  setiap 
desa, 

- Dibahas dan disepakati tentang mekanisme penyelesaian kendala dan masalah yang 
muncul. 

b. Rapat Persiapan Pelaksanaan di Desa 
Pengurus TPK bersama Kades secepatnya mengadakan rapat persiapan pelaksanaan di 
desa sebelum memulai pelaksanaan kegiatan. Rapat persiapan di desa difasilitasi oleh 
KPM D/K. Hasil rapat persiapan pelaksanaan menjadi acuan langkah kerja selanjutnya. 
Hasil yang diharapkan : 
- Dibahas dan disepakati tentang peran, fungsi dan pembagian tugas tiap pengurus TPK 
dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan  di desa, 

- Menyusun  rencana  kerja  detail  termasuk  penjadwalannya,  seperti  rencana 
pendaftaran  tenaga  kerja, pengadaan bahan dan  alat, pembuatan  contoh dan  trial 
pekerjaan, 

- Disepakati  jadwal,  tata  cara,  dan  sanksi‐sanksi  pertemuan  rutin  mingguan  atau 
bulanan TPK untuk evaluasi pelaksanaan. 

 



2.2. Pelaksanaan 
 

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati 
dalam pertemuan MAD penetapan usulan  dan musdes informasi  hasil MAD serta rapat‐
rapat persiapan pelaksanaan. 

 

Dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu diperhatikan hal‐hal penting sebagai berikut: 

 Masyarakat  merupakan  pemilik  kegiatan,  sehingga  keputusan  pelaksanaan  dan 
tanggung jawab ada pada masyarakat, 
 Masyarakat desa mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan, 
terutama bagi masyarakat miskin atau anggota RTM, 
 Apabila ada bagian pekerjaan yang belum mampu dikerjakan oleh masyarakat sendiri, 
masyarakat dapat mendatangkan tenaga trampil atau ahli dari  luar sepanjang disepakati 
dalam  musdes,  dan  kebutuhan  tersebut  di  atas  harus  diperhitungkan  dalam  RAB 
kegiatan, 
 Penggunaan  dana  sesuai  dengan  rencana  dan  kegiatan  agar  mencapai  hasil  yang 
memuaskan serta selesai tepat waktu. 

    

a. Penyaluran Dana 
Untuk    penyaluran  dana  bantuan  PNPM Mandiri  Perdesaan, mengikuti  proses  dan 
prosedur yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan, Depkeu.  

b. Pengadaan  Tenaga Kerja 
      TPK mengumumkan adanya rencana pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan 

kebutuhan tenaga kerjanya, serta upah dan hari kerja yang dibutuhkan sesuai RAB dan 
desain teknisnya. Pengumuman kebutuhan tenaga kerja ini terbuka bagi warga desa 
termasuk bagi kaum perempuan dan diutamakan bagi anggota RTM. Pengumuman 
disampaikan melalui papan informasi di tempat strategis dimana masyarakat biasa 
berkumpul, sehingga setiap warga masyarakat tahu bahwa ada pembangunan di 
desanya. Calon tenaga kerja mengisi Format Pendaftaran satu kali sebelum mulai 
bekerja, akan tetapi boleh mendaftarkan diri sampai pelaksanaan selesai. 

c. Pengadaan Bahan dan Alat 
      Proses pengadaan bahan dan alat dalam PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan oleh 

masyarakat secara  transparan. Atas persetujuan masyarakat, TPK menyelenggarakan 
proses pengadaan  tersebut dan melaporkan  setiap  tindakannya  kepada masyarakat 
melalui forum pertemuan masyarakat dan papan informasi.  

      Untuk  pengadaan  bahan  dan  alat  senilai  atau  kurang  dari  Rp  15  juta,  TPK  harus 
melakukan  survey  harga  minimal  kepada  3  (tiga)  toko/penyedia  dan  menentukan 
toko/penyedia mana  yang  dipilih  berdasarkan  harga  termurah  dengan  kualitas  dan 
spesifikasi sesuai yang direncanakan. Hasil survey dan penentuan toko/penyedia mana 
yang  dipilih  harus  disampaikan  dalam  forum  pertemuan  masyarakat  dan  papan 
informasi. 

      Pengadaan  bahan  dan  alat  dengan  nilai  di  atas  Rp  15  juta,  TPK menyelenggarakan 
proses  penawaran  harga  atau  pelelangan  yang  diikuti  sekurang‐kurangnya  3  (tiga) 
penyedia  bahan  dan  alat.  Jika  ternyata  hanya  1  (satu)  dari  beberapa  penyedia 
mengikuti  penawaran  yang mendekati  anggaran,  sementara  yang  lainnya  jauh  dari 
harga  yang  dianggarkan,  fasilitator  perlu  memastikan  bahwa  tidak  ada 
penyalahgunaan dana dan atau kolusi dalam pengadaan bahan dan alat tersebut.  



      Jika  karena  sesuatu  hal  hanya  ada  1  (satu)  penyedia  di  wilayah  tersebut  yang 
mengikuti  penawaran, maka  fasilitator memfasilitasi  pertemuan masyarakat  supaya 
kondisi ini dapat diketahui dan dibuktikan oleh masyarakat setempat 

.   
d. Rapat Evaluasi TPK 
      Rapat dimaksudkan untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan di 

lapangan untuk penyiapan bahan dan rencana kerja periode berikutnya.  Rapat 
evaluasi dilaksanakan secara periodik (mingguan dan bulanan).   

      Hasil yang diharapkan: 

- Laporan kemajuan target pekerjaan dibandingkan rencana yang sudah dibuat, 
- Adanya  pembahasan  tentang  kendala  dan masalah  yang  terjadi  serta mencari 

penyelesaian atau tindak lanjut yang diperlukan, 
- Evaluasi kinerja setiap pengurus TPK, 
- Tersusunnya laporan penggunaan dana (LPD). 
- Tersusunnya rencana kerja detail untuk periode berikutnya, 

 
2.3.  Musdes Pertanggungjawaban   

Musdes  ini  dimaksudkan  untuk  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan oleh TPK kepada masyarakat. Musyawarah pertanggungjawaban 

ini dilakukan secara bertahap minimal dua kali yaitu setelah memanfaatkan dana PNPM 

Mandiri Perdesaan  tahap pertama dan tahap kedua.  

Hasil yang diharapkan dari musdes pertanggungjawaban adalah: 
 Penyampaian  laporan dari TPK tentang penerimaan dan penggunaan dana, status 
atau 
     kemajuan dari tiap kegiatan, tingkat partisipasi, dan keterlibatan perempuan dan 

RTM, 

 Pernyataan diterima atau ditolaknya laporan pertanggungjawaban dari TPK,  
     berdasarkan hasil voting tertutup dari seluruh peserta pertemuan, 

 Evaluasi terhadap kinerja TPK serta upaya peningkatan pada periode selanjutnya, 
 Kesepakatan  tentang  penyelesaian  masalah  atau  keluhan  yang  timbul  di 
masyarakat, 
 Pembuatan rencana kerja dan pendanaan untuk periode berikutnya, 
 Penyampaian kemajuan penanganan masalah dan rencana tindak lanjutnya. 

Fasilitator dalam musdes pertanggungjawaban adalah Fasilitator Kecamatan atau PjOK. 
Fasilitator perlu mengupayakan seoptimal mungkin agar sekurang‐kurangnya 40% dari 
peserta Musdes pertanggungjawaban adalah perempuan.  

Pendanaan atas penyelenggaraan musdes berasal dari DOK, swadaya desa atau 
masyarakat. 

            Dokumen yang dihasilkan: 

 Berita acara hasil musyawarah 
 Rencana kerja periode berikutnya 

 

2.4 Sertifikasi 
Sertifikasi adalah penerimaan hasil pekerjaan dan kegiatan berdasarkan spesifikasi 
teknis oleh Fasilitator Kecamatan. Tujuan sertifikasi adalah untuk mendorong 



peningkatan kualitas pekerjaan. Jenis kegiatan sertifikasi meliputi sertifikasi terhadap 
penerimaan bahan dan pelaksanaan pekerjaan. Sertifikasi dilakukan oleh Fasilitator 
Kecamatan pada saat melakukan kunjungan lapangan. Hasil sertifikasi disampaikan di 
papan informasi agar dapat diketahui seluruh masyarakat.  

Terhadap semua kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan maka 
Fasilitator kabupaten berkewajiban melakukan pengujian baik terhadap dokumen 
maupun realisasinya di lapangan secara acak, sebagai bagian tindakan pengendalian. 

 
2.5. Revisi Kegiatan  

 

Apabila  dalam  pelaksanaan  kegiatan  diperlukan  perubahan  oleh  sebab  perubahan 

situasi di lapangan atau terjadinya bencana alam (force majeure), maka dapat dilakukan 

revisi  selama  tidak  menambah  besarnya  dana  bantuan  dan  tidak  mengganti  jenis 

kegiatan. Revisi tersebut dibuat oleh TPK dan disetujui oleh Fasilitator Kecamatan dan 

PjOK.  Rencana  revisi  ini  telah  dimusyawarahkan  TPK,  Fasilitator  Kecamatan  dengan 

masyarakat.  Pendataan  perubahan  tersebut  harus  segera  dituangkan  dalam  Berita 

Acara Revisi  lengkap dengan gambar perubahan dan  jenis pengeluaran biaya. Kegiatan 

baru tidak boleh dilaksanakan sebelum proses revisi disetujui. Perubahan tanpa adanya 

Berita Acara Revisi merupakan  kelalaian atau pelanggaran.   Adanya perubahan boleh 

dilakukan beberapa kali di tiap lokasi. 

Fasilitator  Kabupaten  dapat mengusulkan  revisi  atas  dasar  pertimbangan  teknis  dari 
hasil  kunjungan    lapangan  karena  ada  kemungkinan  kegiatan  asli  akan  mengalami 
kegagalan.  Namun  demikian  pertimbangan  teknis  harus  disampaikan  secara  terbuka 
kepada  masyarakat.  Fasilitator  Kabupaten  dalam  setiap  pemeriksaannya  harus 
memastikan bahwa seluruh perubahan yang ada  telah dituangkan dalam Berita Acara 
Revisi.  
Prinsip revisi termasuk: 
a. Jumlah  alokasi  bantuan  tetap  (tidak  bisa  diubah), meskipun  terdapat  revisi  pada 
desain  
      kegiatan.  
b. Alokasi dana tiap  jenis kegiatan, kecuali Biaya Operasional, tidak boleh dialihkan ke 
jenis  
       kegiatan lain (misal: alokasi dana simpan pinjam sebagian atau seluruhnya dialihkan 
ke  
       kegiatan prasarana, atau kegiatan jalan desa diubah menjadi air bersih dan MCK). 
c. Tidak boleh memindahkan lokasi kegiatan ke desa lain. 
d. Jika ada kegiatan yang batal karena tidak memenuhi kelayakan teknis di suatu desa 

maka perlu dilakukan pengulangan sebagian proses seperlunya, MAD pengalokasian 
dana  kembali,  dan  penerbitan  SPC  baru  agar  semua  alokasi  BLM  dapat 
dimanfaatkan.    Jika ada kegiatan yang  terpaksa dibatalkan maka prioritas kegiatan 
yang didanai adalah ranking berikutnya hasil MAD perangkingan. 

 



2.6. Dokumentasi Kegiatan 
Seluruh kegiatan dari PNPM Mandiri Perdesaan harus didokumentasikan oleh Fasilitator 

Kecamatan. Meskipun  demikian,  untuk  kepentingan  desa  dan  kecamatan, maka  TPK 

dan UPK juga harus mengelola dokumentasi kegiatan. 

Pada  akhir periode pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, Fasilitator Kecamatan harus 
memastikan adanya dokumentasi foto yang disusun dalam satu album khusus, dengan 
ketentuan : 
a. Foto‐foto yang ditampilkan merupakan foto PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan 

yang bersangkutan. Bukan kumpulan foto dari setiap desa penerima PNPM Mandiri 
Perdesaan, namun  sudah merupakan hasil  seleksi dari  semua arsip  foto yang ada. 
Tetapi tidak boleh hanya foto dari satu desa saja. 

b. Setiap foto perlu diberikan catatan atau keterangan ringkas. 
c. Foto yang ditampilkan meliputi :  

 Foto    kondisi    0%,  50%,  dan  100%  yang  diambil  dari  sudut  pengambilan  yang 
sama.  

 Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja secara beramai‐ramai.  
 Foto yang memperlihatkan peran serta perempuan dalam kegiatan prasarana.  
 Foto  yang  memperlihatkan  pembayaran  insentif  secara  langsung  kepada 
masyarakat.  

 
2.7. Penyelesaian Kegiatan 
 

Penyelesaian kegiatan yang dimaksud disini adalah penyelesaian dari tiap jenis kegiatan 
yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari pertanggungjawaban TPK di desa. Terdapat 
beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dan diselesaikan, meliputi: 
 
a. Pembuatan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan 
      Laporan  Penyelesaian  Pelaksanaan  Kegiatan  (LP2K)  memuat  pernyataan  bahwa 

seluruh  jenis  kegiatan  telah  selesai  dilaksanakan  (100%)  serta  siap  diperiksa  oleh 
PjOK. Untuk kegiatan SPP (yang dananya ada pada masyarakat) pelaporannya hanya 
sampai  dengan  tanggal  dibuatnya  laporan.  LP2K  ditandatangani  oleh  TPK  dan 
Fasilitator  Kecamatan.  Pada  saat  LP2K  ditandatangani,  seluruh  administrasi  baik 
pertanggungjawaban dana maupun  jenis administrasi  lainnya sudah dilengkapi dan 
dituntaskan,  termasuk  Realisasi  Kegiatan  dan  Biaya  (RKB).  LP2K  yang  sudah 
ditandatangani  diserahkan  pada  PjOK  dengan  tembusan  kepada  KF‐Kab  untuk 
ditindaklanjuti berupa pemeriksaan di lapangan.  

 

b. Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB)  
      Untuk  kejelasan  tentang  apa  saja  yang  telah  dilaksanakan  di  lapangan  serta 

penggunaan dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan di desa, TPK bersama KPMD/K 
yang dibantu oleh  Fasilitator  Kecamatan harus membuat  rincian  realisasi  kegiatan 
dan biaya berikut rekapitulasinya. Di dalam realisasi kegiatan dan biaya dibuat secara 
terpisah  antara  setiap  kegiatan.  Realisasi  Kegiatan  dan  Biaya  (RKB)  harus  dibuat 
sesuai  dengan  kondisi  terlaksana  di  lapangan  dan menunjukkan  target  akhir  dari 
pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Harga‐harga satuan, volume, jumlah 
HOK  terserap, besarnya, dan distribusi dana dari setiap kegiatan di  luar   prasarana 
harus berdasar kepada kondisi aktual di  lapangan dan  sesuai dengan  catatan yang 
ada pada buku kas umum. Harus dihindari sikap yang hanya menyalin atau menulis 
ulang RAB awal tanpa melihat realisasi yang setelah terjadi di lapangan. Pembuatan 



RKB  hanyalah  merekap  atau  merangkum  seluruh  catatan  penggunaan  dana  dan 
pelaksanaan  kegiatan  yang  dibuat  selama  pelaksanaan.  Jika  terdapat  kontribusi 
swadaya masyarakat selama periode pelaksanaan, perlu dicantumkan dalam RKB. 

      RKB merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari LP2K, sehingga harus sudah 
dapat diselesaikan sebelum LP2K ditandatangani. RKB juga akan banyak manfaatnya 
untuk  menjelaskan  terhadap  pertanyaan‐pertanyaan  yang  muncul  pada  saat 
pemeriksaan  atau  audit. Pada  kegiatan pembangunan prasarana perincian  volume 
dan  biaya  yang  tercantum  pada  format  RKB  harus  sesuai  dengan  lapangan  dan 
berkaitan erat dengan gambar‐gambar purnalaksana yang juga merupakan lampiran 
dalam  dokumen  penyelesaian. Gambar‐gambar  yang  dilampirkan  dalam  dokumen 
penyelasaian,  yaitu  denah  atau  lay  out,  peta  situasi,  detai  konstruksi  dan  gambar 
lain‐lain yang  juga merupakan bagian dari RKB, harus dibuat sesuai dengan kondisi 
yang  ada  atau  terlakasana  di  lapangan.  Harus  dihindari  melampirakan  gambar‐
gambar desain dalam dokumen penyelesaian  tanpa menyesuaikan dengan  kondisi 
yang  terjadi di  lapangan.  Jika  terjadi perubahan di  lapangan, di  samping dilakukan 
perubahan pada gambar juga harus dituangkan dalam berita acara revisi. 

 
c. Musyawarah Desa Serah Terima (MDST)  
  MDST  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  seluruh  pengelolaan  dana  dan 

kegiatan  oleh  TPK  kepada  masyarakat  setelah  pekerjaan/kegiatan  selesai 

dilaksanakan.  Tujuan  musyawarah  ini  untuk  menghindari  kesalahpahaman  di 

kemudian hari sehingga hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diterima oleh 

masyarakat. Hasil MDST dituangkan dalam berita acara.  

 

  Jika  hasil  pelaksanaan  kegiatan  yang  disampaikan  TPK  belum  dapat  diterima  oleh 

MDST,  TPK  diberikan  kesempatan  untuk  menyelesaikan  pekerjaan  dan  dokumen 

yang dipersyaratkan, yang akan disampaikan melalui MDST berikutnya. 

 

      Surat  Pernyataan  Penyelesaian  Pelaksanaan  Kegiatan  (SP3K)  disahkan  setelah 

masyarakat menerima hasil pekerjaan/kegiatan dalam musyawarah desa tersebut. 

                             Hasil yang diharapkan dari MDST: 
- Penjelasan  kepada masyarakat  bahwa  setelah  Surat  Pernyataan  Penyelesaian 

Pelaksanaan  Kegiatan  (SP3K)  disahkan maka  berakhir  sudah  tanggung  jawab 
TPK terhadap kegiatan di lapangan, 

- Laporan  hasil  pelaksanaan  dari  setiap  jenis  kegiatan,  termasuk 
pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan penggunaan dana. 

- Hasil evaluasi terhadap pekerjaan, kinerja TPK, dan penggunaan dana. 
- Serah terima hasil pekerjaan kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan dan 

dilestarikan, serta ditetapkannya Tim Operasional dan Pemeliharaan. 
- Ditetapkannya  rencana  pemeliharaan  terhadap  kegiatan  yang  telah 

diserahterimakan, mencakup  tugas  tim  pemelihara,  persiapan  pelatihan,  dan 
identifikasi sumber dana yang akan digunakan. 

 



Fasilitator dalam musdes serah terima adalah Fasilitator Kecamatan atau PjOK. 
Fasilitator perlu mengupayakan seoptimal mungkin agar sekurang‐kurangnya 40% 
dari peserta Musdes serah terima adalah perempuan.  

Pendanaan atas penyelenggaraan musdes berasal dari DOK, swadaya desa atau 
masyarakat. 

 

Dokumen yang dihasilkan: 

• Berita acara hasil musyawarah  
• Lampiran pendukung 
 

d. Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) 
Secara resmi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dinyatakan selesai  jika 
telah diserahterimakan kepada masyarakat dalam MDST dan setelah ditandatangani 
SP3K oleh Ketua TPK dan PjOK  serta diketahui Kepala Desa dan Camat atas nama 
Bupati.  Kegiatan  tambahan  atau  lanjutan  yang  bersumber  dana  dari  luar  PNPM 
Mandiri  Perdesaan  baru  dapat  dimulai  setelah  diterbitkan  SP3K,  misalnya: 
pengaspalan ruas jalan melalui dana APBD, pemasangan dinding pasangan batu oleh 
pengairan pada saluran irigasi, tambahan modal dari bank terhadap kegiatan simpan 
pinjam dan lain‐lain. PjOK harus memastikan bahwa kegiatan yang diserahterimakan 
atau  yang  tercantum  dalam  SP3K  benar‐benar  telah  memenuhi  syarat,  sesuai 
dengan  RKB,  gambar‐gambar  purnalaksana  sesuai  dengan  kondisi  yang  ada  di 
lapangan, dan catatan‐catatan tentang kegiatan sesuai dengan data di masyarakat. 
 
Jika dalam pemeriksaan di lapangan ditemui adanya kekurangan dalam pelaksanaan 
termasuk dalam hal administrasi maka PjOK dapat memberikan kesempatan waktu 
kepada TPK untuk melakukan perbaikan terlebih dahulu. Baru kemudian SP3K dapat 
ditandatangani. Termasuk syarat dalam pengesahan SP3K bahwa pekerjaan diterima 
masyarakat  dan  TPK  sudah  membuat  dan  merumuskan  bersama  masyarakat 
mengenai rencana pelestarian. 
 

e.  Pembuatan Dokumen Penyelesaian 
Dokumen penyelesaian merupakan satu buku yang secara garis besar berisi tentang 
Surat  Pernyataan  Penyelesaian  Pelaksanaan  Kegiatan(SP3K),  Laporan  Penyelesaian 
Pelaksanaan  Kegiatan  (LP2K),  rincian  realisasi  penggunaan  biaya  dan  lampiran 
pendukung lainnya.  
Dokumen  tersebut  harus  sudah  dapat  diselesaikan  oleh  TPK  bersama  Fasilitator 
Kecamatan  dan  KPM  D/K  untuk  didistribusikan  oleh  PjOK  selambat‐lambatnya  1 
(satu) bulan sejak tanggal ditandatanganinya LP2K. Jika sampai batas waktu tersebut 
Dokumen Penyelesaian belum dituntaskan maka Ketua  TPK,  Fasilitator Kecamatan 
dan  PjOK  harus  membuat  Berita  Acara  Keterlambatan  dan  Kesanggupan 
Penyelesiannya untuk disampaikan kepada TK‐PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten 
dan Fasilitator Kabupaten. 
Pendistribusian dari dokumen penyelesaian  ini dilaksanakan oleh PjOK dibantu oleh 
Fasilitator  Kecamatan.  Biaya  pembuatan  dari  dokumen  penyelesaian  seluruhnya 
dimasukan pada biaya umum dari  alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan di desa, 
sehingga  sejak  tahap  perencanaan  sudah  dialokasikan  besarnya  biaya  ini  secara 
wajar. 



 

f.   Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (kondisi khusus) 

Apabila  sampai  batas  waktu  penyelesaian  ternyata  kegiatan  pembangunan 

prasarana belum dapat diselesaikan atau dana belum disalurkan seluruhnya,   maka 

Ketua TPK dan Fasilitator Kecamatan dengan diketahui oleh Kades membuat Berita 

Acara  Status  Pelaksanaan  Kegiatan  (BASPK)  sebagai  pengganti  LP2K.  BASPK 

menunjukkan  kondisi  hasil  pelaksanaan  kegiatan  yang  dicapai  pada  saat  itu.  Jika 

sudah  dibuat  BASPK maka  tidak  perlu  lagi  dibuat  LP2K.  SP3K  tetap  harus  dibuat 

setelah  seluruh  kegiatan  telah  dituntaskan  (100%)  sebagai  bukti  selesainya  

pekerjaan. Lampiran yang harus dibuat jika muncul BASPK, sama dengan LP2K, yaitu 

realisasi  kegiatan dan biaya hingga  saat  itu maupun  gambar‐gambar purnalaksana 

hingga saat itu.  

 
3. PELESTARIAN KEGIATAN  
 

Pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan harus dijamin dapat memberi manfaat kepada 

masyarakat  secara berkelanjutan  (sustainable). Di  samping manfaat dari hasil kegiatan, aspek 

pemberdayaan, sistem dan proses   perencanaan, aspek good governance, serta prinsip‐prinsip 

PNPM Mandiri Perdesaan  harus memberi dampak perubahan positif secara berkelanjutan bagi 

masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan harus 

mengetahui  dan  mampu  memahami  latar  belakang,  dasar  pemikiran,  prinsip,  kebijakan, 

prosedur, dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan  secara benar. 

 

3.1. Hasil Kegiatan 

 

Hasil‐hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan  yang berupa prasarana, simpan pinjam, dan 

kegiatan bidang pendidikan dan  kesehatan merupakan  aset bagi masyarakat  yang harus 

dipelihara,  dikembangkan,  dan  dilestarikan.  Sebagaimana  sanksi  yang  ditentukan  dari 

pemerintah, bahwa  jika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik seperti tidak terpelihara 

atau bahkan tidak bermanfaat atau pengembalian macet maka desa atau kecamatan tidak 

akan mendapat dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk tahun berikutnya. 

 

3.2. Proses Pelestarian  

 



Pelestarian kegiatan merupakan tahapan pascapelaksanaan yang dikelola dan merupakan 

tanggung  jawab   masyarakat.  Namun  demikian  dalam melakukan  tahapan  pelestarian, 

masyarakat tetap berdasarkan atas prinsip PNPM Mandiri Perdesaan. 

Hasil yang diharapkan dari upaya pelestarian kegiatan adalah: 
a. Keberlanjutan  proses  dan  penerapan  prinsip,  sistem,  mekanisme  PNPM  Mandiri 

Perdesaan    dalam  pelaksanaan  pembangunan  secara  partisipatif  di masyarakat  dan 
pengintegrasian dengan sistem pembangunan reguler, 

b. Menjamin berfungsinya secara   berkelanjutan   prasarana/sarana yang  telah dibangun, 
kegiatan  yang  menunjang  kualitas  hidup  masyarakat  bidang  pendidikan–kesehatan, 
serta  pengembangan  kegiatan  simpan  pinjam  kelompok  perempuan    dengan 
kemampuan masyarakat sendiri, 

c. Menjamin kelanjutan sistem dan mekanisme pengelolaan dana masyarakat, 
d. Meningkatkan  berfungsinya  kelembagaan masyarakat  di  desa  dan  kecamatan  dalam 

pengelolaan program, 
e. Menumbuhkan  dan meningkatkan  rasa memiliki masyarakat  terhadap  hasil  kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 
 

3.3. Komponen Pendukung Pelestarian 
 

Guna mendukung upaya pelestarian maka diperlukan beberapa komponen : 
a. Peningkatan  kemampuan  teknis  dan  manajerial  yang  harus  dimiliki  oleh  kelompok‐

kelompok masyarakat, TPK, serta pelaku‐pelaku  lain PNPM Mandiri Perdesaan di desa 
dan kecamatan, 

b. Penyediaan  sistem  dan  mekanisme  monitoring,  evaluasi,  perencanaan,  dan  
pengendalian  secara  partisipatif    yang  memungkinkan  anggota  masyarakat  dapat 
mengetahui  serta  ikut  mengontrol  kegiatan  yang  direncanakan,  sedang  berjalan, 
maupun yang sudah selesai dilaksanakan, 

c. Penguatan  lembaga‐lembaga masyarakat  di  kecamatan  dan  desa,  termasuk  lembaga 
pengelola prasarana/sarana. 

 
Selama  tahap  pelestarian  peran  kader  desa  dan  teknik  secara  berkelanjutan  sangat 

diharapkan,  mengingat  yang  bersangkutan  telah  memperoleh  alih  pengetahuan  dan 

ketrampilan dari para Fasilitator. 

 

3.4. Sistem Pemeliharaan 
 

Sistem  pemeliharaan  PNPM Mandiri  Perdesaan  diarahkan  kepada  adanya  perawatan  dan 
pengembangan  berbagai  sarana  dan  prasarana  yang  ada,  sehingga  dapat  secara  terus‐
menerus dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif dan efisien. 
 
Untuk menjamin terjadinya pemeliharaan, kegiatan yang harus dilakukan adalah: 
a. Rencana  pemeliharaan  sudah  dimasukkan  dalam  usulan  kegiatan.    Tim 

Pemelihara  segera dibentuk dan dilatih paling  lambat  setelah MAD Penetapan Usulan. 
Tim Pemelihara  selanjutnya dilibatkan dalam memantau pekerjaan yang dilakukan oleh 
TPK. 

b. Untuk  setiap  jenis  prasarana  tertentu,  telah  dibuat  daftar  penanggung  jawab 
dan penetapan iuran,  

c. Untuk jenis kegiatan lain, ditetapkan kelompok pengelola dan pemeliharaan. 



d. PjOK akan dilibatkan dalam rangka pemantauan pemeliharaan rutin. 
e. Pada  dokumen  penyelesaian  harus  sudah  disediakan  garis  besar  rencana 

pemeliharaan yang diwajibkan sebagai lampiran SP3K. 
 

3.5. Pelatihan Pemeliharaan 
Fasilitator Kecamatan dibantu Fasilitator Kabupaten wajib memberikan pelatihan kepada 
anggota Tim Pemelihara atau yang ditunjuk pada waktu pelaksanaan program hampir selesai. 
Dalam pelatihan tersebut, masyarakat diberi penjelasan mengenai kepentingan pemeliharaan, 
organisasi pengelola dan pemeliharaan, dan teknik‐teknik yang digunakan seperti: teknik 
membuat inventarisasi masalah dan teknik memperbaikinya. Di samping itu akan dilakukan 
praktik di lapangan agar materi pelatihan lebih dapat dipahami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POKOK BAHASAN  : A. PEMAHAMAN PROGRAM 



 
 
 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  A.3. OPEN MENU PENDIDIKAN  

TUJUAN  :   Peserta  latih  mengetahui  bahwa  pendidikan  sebagai  hak  rakyat, 
masyarakat berhak mendapatkan pendidikan yang layak  

 Peserta latih bisa menjelaskan jenis jenis kegiatan dari dinas terkait, 
sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan  jenis kegiatan PNPM 
Mandiri Perdesaan  

 Peserta  dapat  menyebutkan  rumah  tangga  miskin/kelompok 
penerima  manfaat  kegiatan  pendidikan  di  lokasi  PNPM  Mandiri 
Perdesaan. 

 Peserta mengetahui  daftar  larangan  yang  termasuk  dalam  bidang 
pendidikan dalam PNPM Mandiri perdesaan. 

 Peserta dapat mengkatagorikan empat bagian jenis kegiatan bidang 
pendidikan.  

 Peserta  dapat  menyebutkan  bentuk‐bentuk  layanan  bidang 
pendidikan yang masuk program PNPM Mandiri Perdesaan. 

DURASI  :  60 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :   PTO PNPM Mandiri Perdesaan 
 Penjelasan PTO PNPM Mandiri Perdesaan 

 
PENGANTAR: 
Di Indonesia masih banyak satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar (SD‐MI dan SMP‐MTs) 
yang memiliki  sumberdaya  pendidikan  yang  sangat  terbatas,  sehingga  untuk menuntaskan wajib 
belajar pendidikan 9  tahun  yang bermutu masih memerlukan perhatian  (subsidi)  yang  serius dari 
semua  pihak.  Keterbatasan  pemerintah  daerah  (Dinas  Pendidikan  Kabupaten)  dalam  pengelolaan 
pendidikan dasar,  implementasi kurikulum yang kurang memberikan kesempatan mengembangkan 
ketrampilan  berpikir, metode  belajar  yang  kurang menyenangkan  dan  kurang  kontekstual  serta 
lemahnya  peran  Dewan  Pendidikan  dan  Komite  Sekolah  merupakan  kondisi  yang  juga  turut 
mempengaruhi kualitas pendidikan dasar. 
Di  lain  pihak,  PNPM  Mandiri  Perdesaan  dengan  pendekatan  pemberdayaan  masyarakat  telah 
menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap berbagai permasalahan kemiskinan, salah satunya 
dalam  bidang  pendidikan. Melalui  PNPM  anggota masyarakat,  termasuk  di  dalamnya  kelompok 
masyarakat  miskin  yang  selama  ini  diam  dan  kurang  didengar,  mendapat  kesempatan  untuk 
mengusulkan hal‐hal yang dipandang penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar mereka. 
Selain akses untuk mengusulkan gagasan, PNPM juga mempermudah  akses keuangan dalam bentuk 
hibah dari  pusat  ke masyarakat. Namun demikian, meskipun  ada  fasilitasi dan partisipasi dengan 
memilih  dari  menu  terbuka  (open  menu),  ada  dana  dengan  prosedur  mudah,  ternyata  pilihan 
masyarakat dari menu  tersebut untuk memenuhi  kebutuhan pendidikan masih  terbatas,  seperti  : 
rehab gedung, beasiswa, buku pelajaran, meubelair, dan  ruang perpustakaan. Terbatasnya pilihan 
msayarakat dalam bidang pendidikan karean rendahnya pemahaman orang tua akan haknya sebagai 
pengguna jasa layanan pendidikan yang bermutu, serta kurangnya pemahaman orang tua akan hak‐
hak anak (UU Perlindungan Anak No. 23/2002). 
Kelompok penerima manfaat kegiatan pendidikan adalah rumah tangga miskin, anak rumah tangga 
miskin  usia    sekolah,  sekolah  dasar/MI  dan  SMP/MTs,  guru,  dan  Komite  Sekolah  di  lokasi  PNPM 
Mandiri Perdesaan. 
Bentuk layanan bidang pendidikan yang bemanfaat bagi masyarakat antara lain : 
 



PANDUAN FASILITASI: 
 
• Fasilitator membuka dengan salam kemudian menjelaskan tujuan dari pokok bahasan. 
• Fasilitator menjelaskan  bahwa  pendidikan  adalah  hak  rakyat,  dasar  dasar  hukum melandasi 

pernyataan tersebut dijelsakan oleh fasilitator 
• Fasilitator  melakukan  curah  pendapat  dengan  peserta  latih  untuk  memancing  pengetahuan 

peserta  latih  akan  jenis  jenis  kegiatan dari dinas pendidikan  yang  sudah  ada dan memancing 
dengan  pertanyaan”  Jenis  kegiatan  apa  saja  yang  sudah  ada  dimasyarakat  yang  berasal  dari 
dinas pendidikan?” 

• Dibagi dalam 4 kelompok, masing masing kelompok untuk membahas  tentang daftar  larangan 
yang termasuk dalam kegiatan bidang pendidikan.  

• Masing masing kelompok mempresentasikan, saling melengkapi hasil pembahasan di kelompok, 
fasilitator memberikan penegasan. 

• Dibagi dalam 4 kelompok, masing masing kelompok untuk membahas empat bidang dalam jenis 
kegiatan pendidikan. 

• Masing masing kelompok mempresentasikan, saling melengkapi hasil pembahasan di kelompok, 
fasilitator memberikan penegasan tiap bidang jenis kegiatan. 

• Penegasan dari pelatih dan menutup sesi. 
 
PENJELASAN MATERI: 
 
 
Jenis Kegiatan Bidang Pendidikan 
Jenis kegiatan pendidikan yang dapat   didanai   oleh PNPM Mandiri Perdesaan dikategorikan dalam 
empat bagian , yaitu : 
 
− Beasiswa 

Bantuan  beasiswa  diperuntukkan  bagi  murid/siswa  belajar/anak  dari  rumah  tangga  miskin 
dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan wajib belajar 9 tahun. Ketentuan beasiswa 
: 
1) Penerima beasiswa tersebut tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber lain. 
2) Beasiswa  dimanfaatkan  untuk  iuran    bulanan  sekolah,  biaya  praktikum,  biaya  ujian  dan 

pembelian perlengkapan sekolah  (seperti: buku dan alat tulis, buku‐buku pelajaran).   
3) Jangka waktu beasiswa  disesuaikan dengan jenjang pendidikan penerima beasiswa. 
4) Pemberhentian beasiswa, dilakukan atas persetujuan  Musyawarah Desa 
5) Pemberian bantuan beasiswa diinformasikan  kepada  seluruh warga masyarakat  termasuk, 

setiap orang tua penerima beasiswa melalui papan informasi. 
6) Setiap orang tua dari penerima beasiswa wajib  memotivasi anaknya untuk belajar. 

   
Mekanisme pengelolaan beasiswa : 
1) Pemberian dana beasiawa yang  lebih dari satu tahun dikelola oleh Pokja Pendidik di 

Kecamatan. (Lihat poin 4.2.5 tentang “Pengelolaan Dana Multiyears”) 
2) Beasiswa yang berupa iuran sekolah, dapat dibayarkan langsung (dari rekening Pokja 

Pendidikan) ke sekolah tiap 6 bulan.  
3)  Pembayaran  beasiswa  harus  didukung  dengan  bukti‐bukti  pendukung  yang  dapat 

dipertanggungjawabkan  seperti  daftar  penerima  beasiswa,  bukti  transfer,  dan 
kuitansi yang dikeluarkan pihak sekolah.  

4) Proses pembayaran harus diketahui semua pihak, antara  lain: BKAD, UPK, Fasilitator 
Kecamatan, TPK, Kades, Kadus, Komite Sekolah. 



5) Pembayaran dana beasiswa sekolah harus dilengkapi surat perjanjian  dengan  pihak 
sekolah.  Salah  satu  isi  dari  perjanjian  tersebut  adalah  dapat  ditariknya  kembali 
beasiswa apabila penerima beasiswa tidak dapat melanjutkan sekolahnya. 

 
− Peningkatan Pelayanan Pendidikan  

Pelayanan pendidikan  adalah  kegiatan pendidikan  yang meliputi  akses, mutu dan manajemen 
pendidikan.  Untuk  memudahkan  masyarakat  (rumah  tangga  miskin)  mendapatkan  akses 
pelayanan pendidikan, maka PNPM Mandiri Perdesaan memberikan bantuan pendanaan kepada 
lembaga  penyelenggara  pendidikan  (sekolah,  penyelenggara  program  paket  belajar,  sekolah 
terbuka,  sekolah  filial/kelas  jauh,    atau  lembaga  pelayanan  pendidikan  lainnya).  Dalam 
pelaksanaan pengelolaan bantuan  kegiatan  ini  lebih  transparan, TPK wajib melibatkan Komite 
Sekolah.  

 
Ketentuan  peningkatan pelayanan pendidikan: 

 
1) Sekolah/lembaga  penerima  bantuan  adalah  sekolah/lembaga  pendidikan    tingkat  dasar 

wajib belajar 9 tahun, dengan kondisi:  
i.  prasarana dan sarananya kurang memadai/layak untuk mendukung pelaksanaan proses 

belajar mengajar 
ii.  jumlah tenaga pengajarnya kurang memadai  
iii. khusus sekolah formal harus mempunyai Komite sekolah. 
iv. tercatat pada dinas pendidikan 

 
 
 
2) Bantuan peningkatan pelayanan pendidikan digunakan  untuk : 

i. pembelian  bahan‐bahan  penunjang  belajar  mengajar  di  sekolah,seperti:  buku  wajib 
belajar, dan alat peraga sederhana. 

ii.  pelatihan guru (pengembangan metode belajar yang menyenangkan dan pengembangan 
media belajar) .  

iii. penambahan  insentif bagi    guru honorer/guru bantu dan pembayaran honor  guru baru 
(tambahan). 

iv. pembangunan/perbaikan/perawatan  gedung  sekolah  (ruang  kelas, 
perpustakaan,laboratorium, kamar mandi/wc, tempat cuci tangan, ruang Unit Kesehatan 
Sekolah dan  ruang guru)   

v. pembelian meubelair 

1. Daftar calon penerima beasiswa harus sudah tersedia pada saat MKP 
dan Musdes Perencanaan  

2. Bantuan perlengkapan dan peralatan sekolah  diserahkan secara 
langsung oleh  TPK kepada semua penerima beasiswa dengan 
disaksikan orang tua, Kepala Desa, BPD, dan Komite Sekolah dan 
menandatangani Daftar Tanda Terima. Fasilitator Kecamatan 
memastikan bahwa bantuan tersebut diterima secara utuh.  

3. Usulan yang telah ditetapkan pada Musyawarah Antar Desa penetapan 
usulan, dipastikan oleh Fasilitator Kecamatan agar tidak tumpang tindih 
dengan program lain dan tidak bertentangan dengan rencana pendidikan 
setempat 

 



 

 
 
− Pelatihan Keterampilan Masyarakat   

Bantuan  Pelatihan  ketrampilan  masyarakat  dipergunakan    untuk  meningkatkan  kemampuan  
rumah  tangga  miskin  sesuai  dengan  potensi,bakat  dan  minat  yang  dimilikinya  sehingga 
menciptakan daya saing dan peluang tenaga kerja antara lain: kursus menjahit,bengkel otomotif, 
sablon,buta aksara dll. Ketentuan bantuan pelatihan  keterampilan  adalah sebagai berikut: 
1) Persyaratan bantuan biaya pelatihan ketrampilan adalah  anggota rumah tangga miskin usia 

kerja produktif.   
2)  Bantuan  dipergunakan  untuk:  pembelian  peralatan  dan  bahan‐bahan 

kursus/pelatihan,membayar  honor  instruktur,  transportasi    dan  kebutuhan  lain  yang  
relevan. 

3) Besarnya  bantuan  biaya  kursus  /pelatihan    disesuaikan  dengan    kebutuhan  riil  dan  harga 
setempat . 

4) Kewajiban  penerima  bantuan  adalah  mengikuti  pelatihan/kursus    sampai  selesai  dan 
melakukan  alih  keterampilan  yang  dimiliki  kepada  anggota  masyarakat    lain  yang 
membutuhkan. 

 
− Pengembangan wawasan dan kepedulian. 

Bantuan  pengembangan  wawasan  dan  kepedulian  dimaksudkan  untuk  meningkatkan 
pemahaman bagi rumah tangga miskin tentang pentingnya pendidikan baik formal maupun non 
formal.  Bentuk  bantuan  kegiatan    dapat  berupa    kampanye  pendidikan,  pertemuan  komite 
sekolah, dan  lokakarya   desa dengan tema‐tema seperti: gender,  lingkungan, hak anak, bahaya 
penggunaan obat‐obat  terlarang, bahaya pestisida dan pupuk kimia, hak‐hak  sipil masyarakat, 
antisipasi konflik, pendidikan dan kesehatan. 

 
Kebijakan Pendidikan sebagai Hak Rakyat 
 
Kebijakan nyata dalam bidang pendidikan, yang diletakkan sebagai hak yang telah diberikan kepada 
masyarakat sebagai upaya pencerdasan anak bangsa,telahdituangkan dalam UU 45 pasal 31 ayat 1 
bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” ; dan dalam ayat 2 menyatakan : “Setiap 
warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Sebagai hak 
masyarakat  untuk memperoleh  kesempatan,  pelayanan  dan  akses  kebutuhan  pendidikan  selaku 
warga negara, telah didukung secara sah oleh keputusan UU. Dukungan keputusan UU diatas, dalam 
kerangka  otonomi  daerah  telah  ditegaskan  dalam mendudukan  pendidikan  di  tingkat  dasar  telah 

a) Pembangunan dan perbaikan sekolah/perpustakaan mengacu pada 
ketentuan standar teknis yang ada. 

b) Bantuan  guru honorer sebaiknya bersifat multiyears  untuk menjamin 
ketersediaan tenaga guru. Persyaratan, proses seleksi dan besarnya 
honor guru ditentukan oleh masyarakat pada Musyawarah Antar Desa 
berdasarkan konsultasi dengan kepala sekolah dan Komite sekolah.  

c) Besarnya honor guru disesuaikan dengan standar UMR setempat yang 
berlaku. 

d) BKAD menugaskan Badan Pengawas UPK dan Tim Pemantau melakukan 
pengawasan dan pemantauan  guna menjamin efektifitas pengelolaan 
dana dan pelaksanaan pelayanan pendidikan yang diberikan pada 
masyarakat. Hasil kerja Tim Pengawas dan Tim Pemantau dilaporkan  
pada rapat BKAD/MAD dan Musdes.    

 
 
 



disediakan  oleh  negara,  melalui  keputusan  UU  No.  32/2004  tentang  otonomi  daerah,  yaitu  : 
Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pelayanan pendidikan dasar (SD 
dan  SLTP),  karena  itu  apabila  terdapat  anak usia wajib belajar  tidak menikmati pendidikan dasar, 
maka pemerintah daerah wajib untuk memberikan fasilitasi kegiatan pendidikan di wilayahnya, baik 
dalam  konteks  pelayanan,  pemerataan,  kemudahaan  akses,  maupun  mutu  pendidikan.  Sejalan 
dengan  arah  dan  kebijakan  diatas,  pendidikan  bukan  sebatas  tanggung  jawab  pemerintah  saja, 
melainkan  keterlibatan  keluarga  dan  masyarakat  memiliki  peran  dan  fungsi  dalam  memberikan 
fasilitasi dan dorongan atas pelaksanaan kegiatan pendidikan, sebagaimana dituangkan melalui UU 
Sisdiknas dan Kepmendiknas sebagaimana dibawah ini. 
UU  sistem  Pendidikan Nasional, Nomor  20  Tahun  2003,  BAB  XV  :  Peran  serta masyarakat  dalam 
pendidikan,  pasal,  56 menegaskan  suatu  penyelenggaraan  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh 
sekolah  dalam  rangka  meningkatkan  mutu  pendidikan  menjadi  kewajiban  untuk  melibatkan 
masyarakat. 
Kepmendiknas  Nomor  :  044/U/2002  yang  bertujuan  Mewadahi  dan  menyalurkan  aspirasi  dan 
prakarsa masyarakat  dalam melahirkan  kebijakan  operasional  dan  program  pendidikan  di  satuan 
pendidikan.  Meningkatkan  tanggung  jawab  dan  peran  masyarakat  dalam  penyelenggaraan 
pendidikan.  Menciptakan  suasana  dan  kondisi  transparan,  akuntabel  dan  demokratis  dalam 
penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POKOK BAHASAN  :  A. PEMAHAMAN PROGRAM 
 
 
 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  A.4. OPEN MENU KESEHATAN 

TUJUAN  :   Peserta  latih mengetahui bahwa kesehatan sebagai hak rakyat, 
masyarakat  berhak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dasar 
yang layak  

 Peserta  latih  bisa menjelaskan  jenis  jenis  kegiatan  dari  dinas 
kesehatan  yang  terkait  dengan  bidang  kesehatan masyarakat, 
sehingga  tidak  terjadi  tumpang  tindih  dengan  jenis  kegiatan 
PNPM Mandiri Perdesaan  

 Peserta  dapat  menyebutkan  rumah  tangga  miskin/kelompok 
penerima manfaat kegiatan kesehatan di  lokasi PNPM Mandiri 
Perdesaan. 

 Peserta  mengetahui  daftar  larangan  yang  termasuk  dalam 
bidang kesehatan dalam PNPM Mandiri perdesaan. 

 Peserta  dapat  mengkatagorikan  empat  bagian  jenis  kegiatan 
bidang kesehatan.  

 Peserta  dapat  menyebutkan  bentuk‐bentuk  layanan  bidang 
kesehatan yang masuk program PNPM Mandiri Perdesaan. 

 

DURASI  :  60 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :   PTO PNPM Mandiri Perdesaan 
 Penjelasan PTO PNPM Mandiri Perdesaan 

 

 
PENGANTAR: 
 
Kelompok  penerima  manfaat  kegiatan  kesehatan  adalah  rumah  tangga  miskin  di  lokasi  PNPM 
Mandiri Perdesaan. 
Bentuk layanan bidang kesehatan yang bemanfaat bagi masyarakat antara lain : 
 Penyuluhan Kesehatan 
 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dilakukan dengan pembangunan sarana dan 
prasarana kesehatan (pos pelayanan terpadu/posyandu, poliklinik desa/polindes, Pos Obat 
Desa/POD dan ambulan desa), penyelenggaraan pelatihan ketrampilan bagi para kader kesehatan 
dan dukun bayi untuk wilayah yang belum terjangkau bidan desa. 
 Peningkatan kesehatan lingkungan 
 Peningkatan Kesehatan Mandiri 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
• Fasilitator menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan dasar adalah hak rakyat, dasar dasar hukum 

melandasi pernyataan tersebut dijelsakan oleh fasilitator 
• Fasilitator  melakukan  curah  pendapat  dengan  peserta  latih  untuk  memancing  pengetahuan 

peserta  latih  akan  jenis  jenis  kegiatan  dari  dinas  kesehatan  yang  sudah  ada  dan memancing 



dengan  pertanyaan”  Jenis  kegiatan  apa  saja  yang  sudah  ada  dimasyarakat  yang  berasal  dari 
dinas kesehatan?” 

• Fasilitator membuka dengan salam kemudian menjelaskan tujuan dari pokok bahasan. 
• Dibagi dalam 4 kelompok, masing masing kelompok untuk membahas  tentang daftar  larangan 

yang termasuk dalam kegiatan bidang kesehatan.  
• Masing masing kelompok mempresentasikan, saling melengkapi hasil pembahasan di kelompok, 

fasilitator memberikan penegasan. 
• Dibagi dalam 4 kelompok, masing masing kelompok untuk membahas empat bidang dalam jenis 

kegiatan kesehatan. 
• Masing masing kelompok mempresentasikan, saling melengkapi hasil pembahasan di kelompok, 

fasilitator memberikan penegasan tiap bidang jenis kegiatan. 
• Penegasan dari pelatih dan menutup sesi. 
 
 
PENJELASAN MATERI: 
 
Jenis Kegiatan Bidang Kesehatan 
Jenis kegiatan kesehatan yang dapat   didanai   oleh PNPM Mandiri Perdesaan dikategorikan dalam 
empat bagian , yaitu : 
 
a. Penyuluhan Kesehatan 

 
Bertujuan untuk : 
1) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan. 
2) Meluruskan pemahaman masyarakat yang salah terhadap masalah kesehatan 
3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengatasi permasalahan kesehatan 
4) Meningkatkan peran serta melalui peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. 
5) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat  tentang kesehatan,  termasuk cara 

mengatasinya 
6) Memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat,  bahwa  pencegahan  dini  (preventif)  lebih 

baik daripada  pengobatan penyakit (kuratif). 
 

Contoh:  
 Anggapan sebagian masyarakat bahwa diare pada balita merupakan gejala 
awal  dari  proses  perkembangan  otaknya  (tambah  pintar).  Sehingga  usaha 
pengobatan  sering  kali  tidak  dilakukan,  akibatnya  banyak  kasus  anak 
meninggal  karena  kekurangan  cairan  yang  disebabkan  lambatnya 
pertolongan, anggapan masyarakat bahwa wanita hamil  tidak boleh makan 
ikan  lele,  udang  nanti  bayinya  akan  bongkok  sehingga  ibu  dan  janin 
malnutrisi,  kebiasaan  cuci  tangan  yang  kurang  benar    hanya  membasuh 
tangan saja  dlsb. 

 
Penyuluhan kesehatan dilakukan dengan cara : 

1) Penyediaan  alat/media  informasi  tentang  kesehatan  seperti  poster,  leaflet,  papan  slogan, 
CD/VCD dengan tema kesehatan, buku‐buku mini seri kesehatan, 

2) Penyuluhan langsung atau kampanye kesehatan, melalui pertemuan masyarakat, pendidikan 
kesehatan di sekolah/ UKS. 

3) Memanfaatkan media penyebaran informasi yang ada (tertulis dan elektronik). 
4) Penyuluhan dengan demonstrasi  / Praktek Cuci Tangan Bersama untuk  kelompok  ibu dan 

siswa SD 



5) Penyuluhan melalui wadah  lomba misal  lomba, Majalah Dinding  dengan  tema  kesehatan 
untuk siswa, lomba karya tulis/pidato tema kesehatan. 

 

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dilakukan dengan pembangunan sarana 

dan prasarana kesehatan (pos pelayanan terpadu/posyandu, poliklinik desa/polindes, Pos Obat 

Desa/POD  dan  ambulan  desa),  penyelenggaraan  pelatihan  ketrampilan  bagi  para  kader 

kesehatan dan dukun bayi untuk wilayah yang belum terjangkau bidan desa. Selain  itu asupan 

makanan tambahan untuk  ibu hamil rumah tangga miskin yang kurang gizi, Bayi/Balita rumah 

tangga miskin kurang gizi, kegiatan pemeriksaan penunjang dan  Imunisasi yang bukan sasaran 

program  DepKes/DinKes  namun  diperlukan  masyarakat  untuk    pencegahan  suatu  penyakit 

(misal Imunisasi Hepatitis untuk siswa yang belum mendapatkan imunisasi Hepatitis)          

 

c. Peningkatan Kesehatan Lingkungan 
Peningkatan kesehatan lingkungan dilakukan, melalui beberapa bentuk kegiatan :  

1) Penyediaan  prasarana  kesehatan  lingkungan  yang  memadai,  guna  pencegahan  dan 
pemberantasan penyakit menular, melalui pembangunan dan peningkatan kualitas sarana 
air  bersih  dan  sanitasi  (model  jamban  sesuai  kondisi  daerah  setempat  dan  ketersediaan 
sarana  air  bersih).  Pilihan  sarana  sanitasi  dapat  berupa  (mandi  cuci  kakus/MCK,  cubluk, 
jumbleng, pembuatan atau perbaikan saluran air kotor, pembangunan tempat cuci tangan 
di sekolah atau di Posyandu) . 

2) Pelatihan bagi PL dan KPMD  tentang pencegahan penyakit menular,  seperti pelatihan uji 
kualitas air, penanganan malaria, DBD, HIV /Aids. 

 
d. Peningkatan Kesehatan Mandiri 

Bentuk  kegiatan  yang  dikembangkan  dalam  kegiatan  peningkatan  kesehatan mandiri,  antara 
lain : 
1) Tabungan kesehatan sebagai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mandiri  
2) Tanaman obat keluarga (Toga) dan apotik hidup, mengembangkan pengobatan tradisional 
3) Pembentukan dan atau memanfaatkan kelompok kesehatan masyarakat seperti: posyandu 

lansia, dan dasa wisma 
 
 
e. UU KESEHATAN 
       ( NO 36 /2009)  
 
Pasal 1 

• Kesehatan merupakan Hak Asasi manisia  
• Pembukaan UUD 1945 – kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyat  
• Prinsip Non Diskriminatif, Partisipatif dan berekelanjutan  
• Dalam rangka Pembangunan Sumber Daya Manusia  

 
Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berazaskan perikemanusiaan,keseimbangan, 
manfaat,  pelindungan  penghormatan  terhadap  hak  dan  kewajiban,  keadilan,  gender  dan  non 
diskriminatif dan norma‐norma agama 

Pasal 2 



• Pembangunan  kesehatan  diselenggarakan  dengan  berazaskan 
perikemanusiaan,keseimbangan,  manfaat,  pelindungan  penghormatan  terhadap  hak  dan 
kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma‐norma agama  

Pasal 3 
• Pembangunan kesehatan bertujuan : 

- Meningkatkan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat  
- Bagi setiap orang  
- Agar terwujud derajad kesehatan yg setinggi tingginya  
- INVESTASI sumber daya manusia yg produktif secara SOSIAL dan EKONOMI  

 
 
asih terdapat titik‐titik kritis lainnya, silahkan identifikasi: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POKOK BAHASAN  : A. PEMAHAMAN PROGRAM 
 
 
 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  A.6. OPEN MENU SARANA PRASARANA 

TUJUAN  :   Peserta  latih mengetahui  jenis  kegiatan  sarana  prasarana  yang  bisa 
menunjang peningkatan ekonomi masyarakat 
 Peserta mengerti  tentang  jenis kegiatan yang  termasuk dalam daftar 
larangan  terutama dalam bidang  sarana prasarana di PNPM Mandiri 
Perdesaan. 
 Peserta mengerti dan faham tentang jenis kegiatan sarana 
prasarana yang dapat  didanai  oleh PNPM Mandiri Perdesaan. 
 Peserta latih mengetahui bahwa kegiatan sarana prasarana yang ada 
di desa harus berkesinambungan dan lestari, dengan tujuan 
kemandirian desa bidang sarana prasarana 

 

DURASI  :  60 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  1. PTO PNPM Mandiri Perdesaan 
2. Penjelasan PTO PNPM Mandiri Perdesaan 
 

 
PENGANTAR: 
Pada umumnya  lapangan kerja di desa  lebih banyak  terserap pada kegiatan prasarana dan sarana 
(infrastruktur)  karena merupakan  kegiatan  pembangunan  fisik.  Prasarana  dan  sarana merupakan 
kebutuhan masyarakat  untuk mempercepat  penanggulangan  kemiskinan.    Caranya,  dalam  setiap 
kegiatan  pembangunan  infrastruktur  di  desa  harus memberi  kesempatan  kerja  bagi masyarakat 
desa, namun memprioritaskan bagi rumah tangga miskin (RTM). Namun harus mempertimbangkan 
pemanfaatan teknologi,   dimana dalam penyusunan perencanaan teknis perlu   pemilihan teknologi 
yang  tepat,  meliputi  aspek  teknik  dan  dampak  lingkungan.  Kegiatan  ini  dilakukan  pada  setiap 
tahapan kegiatan (perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan), dengan mempertimbangkan: 
• Mendesak untuk dilaksanakan  
• Didukung oleh sumber daya, serta  
• Upaya pelestarian kegiatan.  
 
PANDUAN FASILITASI: 
• Fasilitator membuka dengan salam kemudian menjelaskan tujuan dari pokok bahasan. 
• Penjelasan  dari  fasilitator  tentang  jenis  jenis  kegiatan  sarana  prasarana  yang  bisa menunjang 

kesejahteraan perekonomian masyarakat dan kemandirian desa 
• Dibagi dalam 4 kelompok, 2 kelompok untuk membahas tentang daftar larangan yang termasuk 

dalam  kegiatan  bidang  sarana  prasarana,  2  kelompok  lagi  membahas  tentang  jenis  jenis 
prasarana yang diperbolehkan dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 

• Dua  kelompok  pertama  mempresentasikan  hasil  diskusi  tentang  jenis  jenis  prasarana  yang 
termasuk dalam daftar larangan, hasil diskusi dibuat saling melengkapi, fasilitator menyimpulkan 
hasil diskusi 2 kelompok tersebut. 

• Dua  kelompok  kedua mempresentasikan  hasil  diskusi  kelompok  tentang  jenis  jenis  prasarana 
yang  diperbolehkan  dalam  PNPM Mandiri  Perdesaan,  hasil  diskusi  dibuat  saling melengkapi, 
fasilitator menyimpulkan hasil diskusi 2 kelompok tersebut. 



• Fasilitator  menjelaskan  tentang  bentuk  bentuk  pelestarian  hasil  kegiatan  prasarana  dan 
kemandirian  desa  dalam  kegiatan  sarana  prasarana,  baik  perencanaan,  pelaksanaan  kegiatan 
dan pelestarian kegiatan 

 
PENJELASAN MATERI: 
 
SASARAN 
• Meningkatkan pendapatan masyarakat  
• Meningkatkan partisipasi masyarakat  
• Meningkatkan pemanfaatan teknologi  
• Meningkatkan kapasitas masyarakat  

 

JENIS KEGIATAN 
 Jalan, antara lain: 
- Konstruksi perkerasan Telford 
- Konstruksi perkerasan Telasah 
- Konstruksi perkerasan Rabat Beton 
- Konstruksi perkerasan Sirtu 
- Tanah (pembukaan badan jalan) 
- Pengaspalan 
- Saluran Drainase 

 
 Jembatan, antara lain: 
- Jembatan Gantung 
- Jembatan Gelagar Baja 
- Jembatan Gelagar Kayu 
- Jembatan Beton 
- Jembatan Lengkung Batu atau Beton 
- Jembatan Banjir limpas 

 
 Pasar dan Tempat Pelelangan Ikan 

 
 Air Bersih, antara lain: 
- PAH (Penampungan Air Hujan)  
- PMA (Perlindungan Mata Air) 
- Sumur bor 
- Sumur gali 
- Penjernihan air 
- Perpipaan 

 
 MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) 
 Tambatan Perahu 
 Rakit Penyeberangan 
 Listrik  
 Pompa air 
 Irigasi, antara lain: 
- Bendung 
- Saluran Irigasi 
- Waduk 
- Tanggul Penahan Banjir 



 Pembangunan atau rehabilitasi gedung sekolah, posyandu, dan TK  
 TPT (Tembok Penahan Tanah) 
 
MEWUJUDKAN DESA MANDIRI TEKNIK 
Ketergantungan  terhadap  ahli  teknik,  salah  satunya  FT merupakan  salah  satu  indikator  perlunya 
perbaikan  sistem  dan  perubahan  cara  pandang  dalam  proses  penguatan  kapasitas  pelaku  dan 
masyarakat desa.  Sebagian peran  FT  sebagai pelatih maupun pendamping bidang  teknik dapat di 
laksanakan  oleh  Kader/Pendamping  Lokal  ditingkat  kecamatan,  maupun  KPMDT  ditingkat  desa, 
sehingga masyarakat memiliki guru dan kader yang  sewaktu2 dapat memberikan  IST maupun OJT 
bidang teknik. 
Untuk menunjang keberlanjutan dan pengembangan, diperlukan sarana prasarana perdesaan yang 
produktif  dan  bermanfaat  bagi  rakyat,  sehingga  terintegrasi  secara  fungsional.  Letak  gagal  dan 
berhasilnya  suatu  pembangunan  sarana  prasarana  perdesaan  sangat  tergantung  pada  seberapa 
tinggi  tingkat  kepuasan  pemakai/  penggunanya.  Beberapa  upaya  pokok  yang  diperlukan  dalam 
mewujudkan desa agar memiliki kemandirian teknik, perlunya kader‐kader desa yang dapat  : 
‐ Memberikan penguatan kapasitas desa dan masyarakat agar mampu mengidentifikasi dampak 
positif maupun  negatif  dibangunnya  sarana  prasarana  desa,  baik  dampak  lingkungan  hidup, 
sosial, ekonomi, kesehatan  maupun dampak.  

‐ Memberikan  penguatan  kapasitas  desa  dan  masyarakat  agar  mampu  mengidentifikasi 
kebutuhan sarana prasarana desa  yang mendukung pertumbuhan ekonomi desa.  

‐ Memberikan  penguatan  kapasitas  desa  dan  masyarakat  agar  mampu  mengidentifikasi 
kebutuhan  sarana  prasarana  desa  produktif  yang  dapat  menambah  pemasukan  Desa  dan 
masyarakat.  

Memberikan penguatan kapasitas desa dan masyarakat agar mampu mengambil keputusan yang 
tepat dalam merencanakan pengadaan jenis‐jenis sarana prasarana perdesaan yang sesuai potensi 
dan kebutuhan setempat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
POKOK BAHASAN  : A. PEMAHAMAN PROGRAM 

 
 
 

SUB POKOK 
BAHASAN 

  A.7. KEBIJAKAN KEGIATAN SPP  

TUJUAN 
 

   Peserta bisa menyebutkan mekanisme usulan kegiatan SPP .  
 Peserta bisa menyebutkan alasan kegiatan SPP tidak di kompetisikan 
dalam MAD Perankingan. 

 Peserta bisa menyebutkan hal‐hal apa saja yang menjadi 
pertimbangan dalam Verifikasi usulan kegiatan  SPP. 

DURASI  :  60 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :   PTO PNPM Mandiri Perdesaan 
 Penjelasan PTO PNPM Mandiri Perdesaan 

 
LATAR BELAKANG 
 
Penyusunan  dan  penetapan  urutan  prioritas  usulan  dipisahkan  antara  usulan‐usulan    simpan 
pinjam perempuan dengan usulan‐usulan  lainnya. Usulan‐usulan simpan pinjam perempuan akan 
dibuat peringkatnya dengan alokasi maksimal 25% dari dana alokasi kecamatan, dengan ketentuan 
syarat  kelayakan,  sedangkan  usulan‐usulan  lainnya  akan  dikompetisikan  dengan  pembuatan 
peringkat usulan dari alokasi minimal 75% dari dana alokasi kecamatan. Tahapan penyusunan dan 
penetapan urutan /peringkat usulan sebagai berikut. 
 
PANDUAN FASILITASI 

 
11. Berikan salam pembukaan, buka sesi ini  dengan menjelaskan tujuan pokok bahasan 
12. Penugasan kepada peserta untuk membaca Penjelasan  III PTO untuk kegiatan presentasi 

laporan tim verifikasi dan pembahasan usulan dikelompok. 
13. Tanyakan pada peserta kenapa usulan SPP  tidak dikompetisikan bersama usulan  lain non 

SPP. 
14. Jawaban dari masing masing peserta ditulis dan ditegaskan oleh fasilitator. 
15. Penugasan  kepada  peserta,  peserta  dibagi  2  atau  4  kelompok  untuk membahas masing 

masing satu topik diskusi, bagaimana mekanisme usulan kegiatan SPP untuk dapat didanai 
dan meknisme pengelolaannya 

16. Masing  masing  kelompok  mempresentasikan  hasil  diskusi  kelompok,  kelompok  lain 
memberikan masukan dan ditegaskan oleh Fasilitator 
 

 
 
 

BAHAN BACAAN: 
 

a. Presentasi Laporan Tim Verifikasi 
− Ketua  Tim  Verifikasi membacakan  rekomendasi  terhadap  usulan‐usulan  desa 

yang  masuk.  Dalam  membacakan  rekomendasi  gunakan  alat  bantu  hasil 
klasifikasi  kesejahteraan  (termasuk  hasil  pendataan  RTM)  dari  tiap  desa  dan 



menunjukkan  lokasi  kegiatannya  pada  peta  hasil  pemetaan  sosial,  dengan 
tujuan  tiap peserta mengetahui gambaran  tentang usulan kegiatan yang akan 
dirangking/ dibuat peringkatnya. 

− Peserta  memberikan  tanggapan/pertanyaan  terhadap  rekomendasi  tim 
verifikasi. 

− Jawaban/klarifikasi pertanyaan oleh Tim Verifikasi. 
− Peserta  diminta  untuk menyepakati  usulan‐usulan  yang  akan  dibahas  dalam 

diskusi kelompok dengan memperhatikan rekomendasi dari Tim  Verifikasi. 
b. Pembahasan Usulan di Kelompok 

− Pembahasan terpisah terlebih dahulu dilakukan terhadap usulan‐usulan simpan 
pinjaman kelompok perempuan. 

− Pembagian kelompok kecil : 
1) Peserta dibagi dalam beberapa kelompok.   
2) Utusan desa dipecah dalam kelompok berbeda. 

− Semua   usulan yang    sudah   diverifikasi   dan   disepakati   oleh   peserta MAD 
prioritas usulan dibagikan kepada masing‐masing kelompok. 

− Setiap  kelompok  membahas    usulan‐usulan  desa  yang  telah  disepakati 
sebelumnya  (di  luar  usulan  kegiatan  simpan  pinjam  khusus  untuk  kelompok 
perempuan). 
1) Kriteria  utama  PNPM  Mandiri  Perdesaan  yang  perlu  dinilai  (secara 

kualitatif): 
i. lebih  bermanfaat  bagi  RTM,  baik  di  lokasi  desa  tertinggal maupun 

bukan desa tertinggal 
ii. berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan 
iii. dapat dikerjakan oleh masyarakat 
iv. didukung oleh sumber daya yang ada 
v. memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan 

2) Dalam  pembahasan  usulan,  kelompok  memperhatikan  catatan  dan 
rekomendasi Tim Verifikasi. 
i. Dari  pembahasan  usulan  ini,  tiap‐tiap  kelompok  membuat  urutan 

prioritas  pertama,  kedua  dan  seterusnya  berdasarkan  kriteria  yang 
sudah disepakati.  

ii. Urutan usulan  tiap‐tiap  kelompok dituliskan pada  sehelai  kertas  yang 
sudah  dibagikan  sebelumnya  dan  hasilnya  diserahkan  kepada 
Fasilitator Kecamatan. 

 
 

 
 
 

Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM – Mandiri Perdesaan bertujuan: 
a. Memberikan  kemudahan  akses  permodalan  usaha  baik  kepada  masyarakat  sebagai  

pemanfaat maupun kelompok usaha; 
b. Pelestarian    dan  pengembangan  permodalan  usaha  yang  berasal  dari  dana  program 

sebelumnya  (PPK  dan  PNPM  –  Mandiri  Perdesaan)  yang  sesuai  dengan  tujuan  program 
sebelumnya (PPK dan PNPM – Mandiri Perdesaan); 

c. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah pedesaan; 
d. Menyiapkan  kelembagaan  UPK  (dan  lembaga  pendukung  lainnya)  sebagai  pengelola  dana 

bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan; 
e. Peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha  melalui 

kelompok pemanfaat. 



 
Adapun sasaran jenis kelompok dalam kegiatan dana bergulir PNPM – Mandiri Perdesaan adalah : 
a. Kelompok  Simpan  Pinjam  (KSP):  adalah  kelompok  yang mempunyai  kegiatan  pengelolaan 

simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM; 
b. Kelompok  Usaha  Bersama  (KUB):  adalah  kelompok  yang mempunyai  kegiatan  usaha  yang 

dikelola secara bersama oleh anggota kelompok, dengan prioritas kelompok yang mempunyai 
anggota RTM; 

c. Kelompok  Aneka  Usaha:  adalah  kelompok  yang  anggotanya  Rumah  Tangga  Miskin  yang 
mempunyai usaha yang dikelola secara individual oleh anggota. 

 
Pengelolaan kegiatan dana bergulir dilakukan mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana 
bergulir dengan ketentuan dasar sebagai berikut: 
 
 
a. Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir 

Pelestarian  penyediaan  dana  permodalan  bagi  usaha mikro  adalah  upaya  yang mengaraah 
pada  pengembangan  dana  bergulir  untuk  permodalan  usaha mikro  pada wilayah  program. 
Penyediaan  dana  permodalan  tersebut  merupakan  kebutuhan  prioritas  masing‐masing 
wilayah  pada  saat  pelaksanaan  program  sehingga  BLM  telah  dialokasikan  sesuai  dengan 
prioritas  kebutuhan  masyarakat.  Penyediaan  dana  bergulir  tersebut  merupakan  hak 
masyarakat  yang berdomisili pada wilayah program  sehingga dalam upaya pelestarian dana 
bergulir  tidak diperkenankan memindahkan hak pelayanan  kepada masyarakat  keluar  lokasi 
wilayah.  Bentuk  kegiatan  dana  bergulir  adalah  tetap  menyediakan  dana  permodalan  bagi 
pelaku usaha mikro di masyarakat bukan menggunakan dana untuk menjalankan suatu usaha 
pada  sektor  riil  sehingga  dalam  upaya  pelestarian  dana  bergulir  tidak  diperkenankan  untuk 
mendanai kegiatan sektor riil yang dijalankan oleh UPK. 
 

b. Kemudahan akses pendanaan usaha bagi RTM. 
Kemudahan  akses  pendanaan  bagi  usaha  mikro  yang  dilakukan  oleh  RTM  yang  tidak 
mempunyai akses langsung pada lembaga keuangan formal maupun informal.   
 

c. Pelestarian Prinsip Pengelolaan 
Prinsip‐prinsip pengelolaan dana bergulir harus tetap mengacu pada prinsip PNPM – Mandiri 
Perdesaan. 
 

d. Pelestarian Kelembagaan  
Pengelolaan  dana  bergulir  usaha mikro  harus  tetap menggunakan    ketentuan  kelembagaan 
yang  ada  sesuai  dengan  ketentuan  PNPM  –  Mandiri  Perdesaan  seperti:    UPK,  kelompok 
peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, dan sebagainya. 
 

e. Pengembangan Kelompok  
Dalam  pengelolaan  dana  bergulir  usaha mikro  harus  tetap memperhatikan  pengembangan 
kelompok  yang  mempunyai  anggota  RTM.  Misalnya  memberikan  kesempatan  kepada 
kelompok untuk menambah permodalan melalui pembagian keuntungan UPK dengan Insentif 
Pengembalian Tepat Waktu (IPTW). 

 
10.1. Mekanisme Pengelolaan 
 

Mekanisme  pengelolaan  merupakan  tahapan‐tahapan  yang  harus  diterapkan  dalam 
pengelolaan  dana  bergulir mulai  dari  perencanaan  sampai  dengan  pertanggungjawaban. 
Akses dana bergulir mempunyai karakteristik yang berbeda dengan akses dana BLM hal ini di 



dasari oleh beberapa kondisi di antaranya: sifat kepemilikan dana oleh masyarakat, model 
kompetisi  antar  kelompok  peminjam  bukan  antar  kegiatan,  kelembagaan  yang  terlibat 
dengan  mekanisme  hubungan  langsung  antara  kelompok  peminjam  dan  UPK,  dan 
kebutuhan  pola  perguliran  yang  sesuai.  Perbedaan  karakteristik  tersebut  tidak 
diperbolehkan bertentangan dengan tujuan, prinsip, ketentuan dasar program. 

 
10.1.1. Kelembagaan Pengelola 

Kelembagaan pengelola dana bergulir yang harus ada paling tidak sebagai berikut: 
a. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) 
  BKAD  merupakan  lembaga  tertinggi  dalam  pengambilan  keputusan 

pengelolaan dana bergulir di tingkat kecamatan melalui MAD.  
 
b. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 
  Lembaga  yang  dibentuk  oleh  BKAD  atau MAD  untuk mengelola  kegiatan 

dana bergulir . 
 
c. Tim Verifikasi (TV) 
  TV  adalah  lembaga  yang  bertugas  untuk  melakukan  verifikasi  proposal 

usulan kelompok yang akan didanai. Tim ini dibentuk dan ditentukan melalui 
MAD  atau BKAD. 

 
d. Badan Pengawas UPK (BP‐UPK) 
  BP‐UPK  adalah  lembaga  yang  dibentuk BKAD  atau MAD  untuk melakukan 

monitoring , supervisi dan pengawasan kepada UPK. 
 
e. Tim Penyehatan Pinjaman 
  Tim  Penyehatan  Pinjaman  dibentuk  untuk  mendorong  pelestarian  dan 

pengembangan  dana  bergulir melalui  penyehatan  pinjaman  bermasalah  . 
Tim  ini  bersifat  ad‐hoc  sesuai  dengan  kebutuhan  untuk  melakukan 
penyehatan  pinjaman melalui  pola‐pola  penyelesaian  yang  sesuai  dengan 
kondisi pinjaman bermasalah dan permasalahan kelompok. Tim ini dibentuk 
oleh BKAD atau MAD. 

 
10.1.2. Ketentuan  Pendanaan 

Dana bergulir adalah dana yang bersumber dari pengembalian dana BLM  kegiatan 
pinjaman baik yang berasal dari PPK maupun PNPM – PPK. Ketentuan pengelolaan 
mengacu  pada  AD/ART,  aturan  perguliran  dan  SOP  UPK  yang  telah  disepakati.  
Ketentuan pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir   minimal harus memuat 
hal‐hal berikut :  
a. Dana  perguliran  UEP  dapat  digunakan  untuk  pendanaan  kegiatan  UEP  dan 

SPP.    Sedangkan  dana  perguliran  SPP  hanya  digunakan  untuk  pendanaan 
kegiatan SPP; 

b. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu; 
c. Kelompok  yang  didanai  meliputi:  Kelompok  Simpan  Pinjam  dan  Kelompok 

Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat RTM; 
d. Kelompok  peminjam  dana  bergulir  harus  mempunyai  kategori  kelompok 

berkembang atau siap; 
e. Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok; 
f. Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok; 
g. Jadwal  angsuran  disesuaikan    dengan  fungsi  kelompok  (kelompok  penyalur 

atau kelompok pengelola) dan siklus usahanya; 



h. Pembebanan  jasa  pinjaman  sesuai  dengan  bunga  pasar  pinjaman  diwilayah 
masing‐masing; 

i. Kelompok dapat diberikan IPTW sebagai stimulan. 
 

10.1.3. Tahapan Pengelolaan 
Tahapan pengelolaan mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
a. Pengajuan Usulan Pinjaman Kelompok  
  Kelompok  membuat  usulan  dan  mengajukan  usulan  kepada  UPK  sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD atau BKAD. 
 
b. Evaluasi Singkat Usulan Pinjaman oleh UPK 
  UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat 

ini  kelompok,  riwayat  pinjaman  kelompok  pada  UPK,  rencana  usaha  dan 
rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama 
dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi. 

 
 
c. Verifikasi oleh Tim Verifikasi 
  Tim verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh BKAD atau MAD. 
 
d. Keputusan Pendanaan 
  Keputusan  pendanaan  dilakukan  oleh  Tim  yang  telah  ditetapkan  oleh  BKAD 

atau MAD  dan  sesuai  dengan  ketentuan  pendanaan  yang  telah  ditetapkan 
oleh BKAD atau MAD. 

 
10.1.4. Penetapan Persyaratan 

Penetapan persyaratan mengacu pada ketentuan sebagai berikut : 
a. Persyaratan Kelompok : 

‐  Kelompok yang mengajukan pinjaman dari dana perguliran minimal kategori 
Kelompok Berkembang. 

‐    Kelompok  yang  telah  lunas  dan  mengajukan  lagi  harus  dinilai  kondisi  
pinjaman sebelumnya dengan ketentuan : 
1) Jika mempunyai  catatan  tanpa  tunggakan    dapat mengajukan  jumlah 

yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya 
2) Jika mempunyai catatan tunggakan sampai dengan kolektibilitas II dapat 

mengajukan jumlah yang sama dengan pinjaman sebelumnya. 
3) Jika  mempunyai  catatan  tunggakan  di  atas  kolektibilitas  II  dapat 

mengajukan  maksimal 75  % dari pinjaman sebelumnya 
‐  Kelompok  executing  dapat mengajukan  gabungan  pinjaman  untuk  tujuan 

chanelling  (hanya  menyalurkan)  dan  pinjaman  untuk  tujuan  executing 
(dikelola secara mandiri). 

 
b. Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan :  

- Besaran  jasa  pinjaman  ditentukan  berdasarkan  referensi  bunga  pasar 
untuk pinjaman untuk lembaga keuangan pada wilayah masing‐masing. 

- Sistem perhitungan  jasa pinjaman menurun  (sliding  rate) atau  tetap  (flat 
rate). 

 
c. Jangka waktu pinjaman  sebagai berikut : 



- Untuk kelompok penyalur (chanelling) maksimal  18 bulan. 
- Untuk kelompok pengelola (executing) maksimal 36 bulan. 
 

d. Jadwal  angsuran  dengan  sumber  dana  bergulir  mengacu  pada  fungsi 
kelompok yaitu :  
- Kelompok  penyalur  (chanelling)  paling  tidak  2  kali  angsuran  dalam  12 

bulan. 
- Kelompok  pengelola (executing) dapat diberikan pola sebagai berikut : 

(1) Hanya membayar  jasa  pinjaman  saja maksimal  24  bulan  dan  jasa 
pinjaman  dibayar setiap bulan;  

(2) Angsuran  pokok  dan  jasa  pinjaman  dilakukan  minimal  12  bulan 
dengan tahapan minimal 3 kali dalam 12 bulan.  

(3) Kelompok  bebas menerapkan  jadwal  angsuran  kepada  pemanfaat 
(harian, mingguan, atau bulanan) 

 
e. Penetapan Daftar Tunggu Kelompok  

Usulan kegiatan pinjaman yang belum  terdanai baik dari BLM maupun dana 
perguliran dapat ditetapkan sebagai kelompok tunggu yang dilaporkan dalam 
daftar  tunggu  kelompok. Daftar  tunggu  ini  ditetapkan  dengan  Berita  Acara. 
Selain  menetapkan  daftar  tunggu  juga  menetapkan  mekanisme  dan 
persyaratan dalam pendanaan kelompok yang termasuk daftar tunggu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
P0K0K BAHASAN  : A.PEMAHAMAN PROGRAM 

 
 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  A.8.  PEYALURAN DANA BLM DAN DOK 

TUJUAN  :  • Peserta  dapat  menjelaskan  persyaratan  penyaluran  dana  dari 
rekening UPK ke TPK. 

• Peserta dapat menjelaskan mekanisme penyaluran  dana dari UPK 
ke TPK PNPM Mandiri Perdesaan. 

• Peserta mempu menyebutkan  isi dokumen SPPD untuk penyaluran 
dana dari UPK ke TPK 

• Peserta  dapat  menjelaskan  Administrasi  yang  diperlukan  untuk 
pelaporan dana oleh UPK . 

• Peserta dapat membuat Administrasi penyaluran dana dari UPK ke 
TPK  

DURASI  :  60 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  • PTO PNPM Mandiri Perdesaan 
• Formulir Penyaluran Dana 

 
PENGANTAR: 
 
Penyaluran dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah aliran dana PNPM Mandiri Perdesaan dari 
rekening kolektif di UPK ke desa melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sesuai dengan rencana 
kegiatan dan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu. 

 
PANDUAN FASILITASI: 
 
• Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
• Shaering dengan peserta mengenai syarat penyaluran dana dari Rek UPK ke TPK. 
• Tanyakan pada peserta apa yang diketahui  tentang mekanisme penyaluran dana dari  rekening 

UPK ke TPK. 
• Dari  hasil  jawaban  peserta  disimpulkan,  kemudian  dijelaskan  tentang  apa  yang  dimaksudkan 

dengan mekanisme penyaluran dana dari rek UPK ke TPK. 
• Bagi  kelompok menjadi  tiga, masing masing  kelompok  untuk menyusun  isi  Dokumen  SPPD, 

masing masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok masing masing 
• Tanyakan  pada  peserta  untuk  menyebutkan  administrasi  yang  digunakan  untuk  pelaporan 

penyaluran dana oleh UPK. 
• Dari  jawaban peserta disimpulkan,  fasilitator menjelaskan administrasi yang ada ditingkat UPK 

untuk pelaporan penyaluran dana di PNPM Mandiri Perdesaan 
• Lakukan Penyimpulan dan Penegasan 
 
PENJELASAN MATERI: 
 

Penyaluran dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah aliran dana PNPM Mandiri Perdesaan dari 
rekening  kolektif  di  UPK  ke  desa  melalui  Tim  Pengelola  Kegiatan  (TPK)  sesuai  dengan 
rencana kegiatan dan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu.  

 
I. Mekanisme Penyaluran  Dana PNPM Mandiri Perdesaan 



• Sebelum  penyaluran  dana  ke  desa  dilakukan,  maka  dibuat  Surat  Perjanjian 
Pemberian Bantuan (SPPB) antara UPK dan TPK yang diketahui oleh camat dan 
tiap‐tiap kepala desa. SPPB memuat jenis‐jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, 
dengan melampirkan dokumen‐dokumen sebagai berikut: 

 
Lampiran dokumen kegiatan prasarana sarana meliputi : 
- Gambaran umum desa; 
- Peta desa yang menunjukkan lokasi kegiatan; 
- Peta sosial desa berdasarkan hasil penggalian gagasan; 
- Hasil penggalian gagasan berdasarkan kalender musim; 
- Hasil pemetaan Rumah Tangga Miskin (RTM); 
- Hasil verifikasi usulan desa; 
- Gambar  rencana  teknis  yang  dinyatakan  layak  oleh  Fasilitator  Kecamatan 

atau Fasilitator Kabupaten.; 
- Formulir masalah dampak lingkungan; 
- Rencana Anggaran Biaya Detail; 
- Copy kontrak pengadaan bahan dan material serta sewa alat berat; 
- Foto 0% dari prasarana yang akan dibangun/direnovasi; 
- Jadwal pelaksanaan; 
- Surat  pernyataan  TPK  yang menyatakan  telah menerima  swadaya  sesuai 

dengan yang dicantumkan dalam usulan desa; 
- Surat pernyataan sanggup memelihara prasarana yang akan dibangun. 

 
Lampiran  dokumen  kegiatan  simpan  pinjam  dan  peningkatan  kualitas  hidup     
lainnya, yaitu:   
- Hasil pemetaan RTM; 
- Peta sosial desa dan lokasi penerima manfaat; 
- Hasil penggalian gagasan dengan kalender musim; 
- Daftar penerima manfaat, besarnya nilai manfaat  (SPP dan beasiswa), dan 

jangka waktu pengembalian pinjaman (SPP); 
- Rencana teknis pelaksanaan kegiatan (penyaluran dana beasiswa, pelatihan, 

posyandu, pemberian makanan tambahan,dan lain‐lain.); 
- Jadwal pengembalian untuk kegiatan simpan pinjam; 
- Sanksi  yang  telah  disepakati  baik  dalam musyawarah  kelompok, Musdes 

maupun MAD; 
- Swadaya kelompok; 

 
• Dokumen  pengajuan  tersebut    diperiksa  kelengkapan  dan  keabsahannya  oleh 

UPK dan Fasilitator Kecamatan. Kemudian UPK menyiapkan slip penarikan dari 
rekening kolektif dan Kuitansi‐2 (KW‐2).  

 
• Penyaluran dana dari UPK ke TPK harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan 

jadwal pelaksanaan kegiatan desa. Kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan 
desa  selanjutnya  dituangkan  dalam  Rencana  Penggunaan  Dana  (RPD)  yang 
disiapkan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat  (KPM) dan TPK  tiap‐tiap desa 
untuk  selanjutnya  diverifikasi  oleh  UPK  dan  Fasilitator  Kecamatan    di 
kecamatan. 

 
• Setiap  pengajuan  penyaluran  dana,  TPK  harus  menyampaikan  Laporan 

Penggunaan  Dana  (LPD)  dari  RPD  sebelumnya  disertai  dengan  bukti‐bukti 
pertanggungjawabannya. 



 
• Sebelum  penyaluran  dana  terakhir,  TPK  dan    KPMD    membuat  Surat 

Kesanggupan Menyelesaikan  Pekerjaan  (SKMP)  yang  ditandatangani  oleh  TPK 
dan KPM. 

 
• Setelah  kegiatan  selesai  100  persen  dan  sebelum  dilaksanakan Musyawarah 

Desa  Serah  Terima  (MDST),  terlebih  dahulu  harus  dilakukan  sertifikasi  oleh 
Fasilitator Kecamatan terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 

 
• Sebelum dilakukan MDST, dokumen‐dokumen pencairan dan penggunaan dana 

harus sudah lengkap, diisi dengan benar sesuai dengan fakta penggunaannya. 
 

II. Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan 
 

I.I. Administrasi  dan Pelaporan Keuangan UPK 
Administrasi dan pelaporan keuangan UPK adalah kegiatan untuk mencatat/merekam 

semua  kejadian/transaksi  terkait  dengan  pengelolaan  keuangan  di  UPK  mulai  
tahap  penyusunan  rencana  anggaran,  pembukuan  sampai  penyusunan  laporan 
keuangan.  Pengadministrasian  dan  pelaporan  keuangan  di  tingkat  kecamatan 
merupakan  salah  satu  tugas  utama  UPK.  Kegiatan  ini  dilakukan  dalam  rangka 
mendorong  transparansi  dan  akuntabilitas  khususnya  dalam  pengelolaan 
keuangan. Oleh sebab  itu, dibutuhkan pencatatan yang  jelas, cermat dan akurat 
serta didukung oleh bukti‐bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 
Selanjutnya  pencatatan  semua  transaksi  keuangan  sampai  dengan  penyusunan 

laporan  keuangan  dilakukan  dengan menggunakan  formulir  standar  keuangan 
yang terdiri dari buku kas harian,  buku bank, buku inventaris, laporan arus dana, 
neraca,  laporan    operasional  keuangan,  laporan  perkembangan  pinjaman  dan 
laporan  kolektibilitas    sesuai    formulir  PTO.  Apabila  dalam  perjalanannya, UPK 
membutuhkan  sistem  pencatatan  transaksi  lebih  kompleks,  maka  dapat 
dikembangkan  sistem pencatatan double entry (jurnal, buku besar, lembar kerja 
neraca hingga menjadi neraca saldo dan sebagainya). 

 
Jenis‐jenis Administrasi Keuangan dan Dana Bergulir UPK adalah sebagai berikut: 

a. Buku Kas Harian 
Buku  kas  harian  adalah  buku  untuk  mencatat  semua  transaksi  harian  baik 

pemasukan  maupun  pengeluaran  yang  berkaitan  dengan  uang  tunai.  Sesuai 
dengan penggolongan jenis dana yang dikelolanya, di UPK terdapat 5 jenis buku 
kas  harian  yaitu  buku  kas  harian Dana Operasional  Kegiatan  (DOK),  buku  kas 
harian  Bantuan  PNPM Mandiri  Perdesaan,  buku  kas  harian  Operasional  UPK, 
buku  kas  harian Usaha  Ekonomi  Produktif  (UEP)  dan  buku  kas  harian  Simpan 
Pinjam Kelompok Perempuan  (SPP). 

 
b. Buku Bank 
Buku bank adalah buku untuk mencatat semua transaksi   baik pemasukan maupun 

pengeluaran yang berkaitan dengan uang di bank. Sesuai dengan penggolongan 
jenis  dana  dan  rekening  yang  dikelolanya,  di UPK  terdapat  5  jenis  buku  bank 
yaitu buku bank DOK, buku bank Bantuan PNPM Mandiri Perdesaan, buku bank 
Operasional UPK, buku bank UEP dan buku bank SPP. 

  
c. Buku Inventaris 



Buku  inventaris  adalah  buku  untuk mencatat  semua  pembelian  barang  inventaris 
UPK yang mencakup waktu pembelian,  jumlah unit, harga perolehan  termasuk 
nilai penyusutannya. 

 
d. Kartu Kredit/Pinjaman Kelompok 
Kartu  Kredit  Kelompok  adalah  kartu  untuk mencatat  setiap  penerimaan  angsuran 

dari  kelompok  oleh  UPK.  Dalam  kartu  ini  tercantum  jadwal  pembayaran  dan 
besarnya  angsuran.  Kartu  ini  bisa  juga  berfungsi  sebagai  bukti  pembayaran 
disamping  kuitansi penerimaan uang. 

           
         Jenis‐jenis Pelaporan Keuangan UPK adalah sebagai berikut: 
 

a. Laporan Arus Dana 
Laporan  arus  dana  adalah  laporan  yang  menggambarkan  tentang  sumber, 
penggunaan dan perubahan dana dalam satu periode tertentu.  
Yang dimaksud dengan  sumber dana disini adalah  semua dana yang masuk ke 
UPK selain dana bergulir  (revolving fund), seperti BLM dan DOK, termasuk  juga 
penerimaan bunga bank dari rekening BLM dan rekening DOK.  
Penggunaan  dana  adalah  setiap  pengeluaran  dana  yang  terkait  dengan 
penyaluran  BLM  ke  desa,  penyaluran  BLM  menjadi  operasional  UPK  serta 
seluruh  penggunaan  dana DOK,  termasuk  pengeluaran  pajak  dan  administrasi 
bank yang timbul pada rekening BLM dan DOK.  
Sedangkan perubahan dana adalah perubahan posisi saldo awal  dan saldo akhir 
dana  karena  adanya  transaksi  (dana masuk – dana  keluar)  yang  terjadi dalam 
periode tertentu.  

 
b. Neraca 
Neraca adalah  laporan yang menjelaskan posisi keuangan UPK per tanggal tertentu 

(akhir bulan atau akhir tahun/Desember XX). 
 

c. Laporan Operasional Keuangan UPK 
Laporan  operasional  keuangan  adalah  laporan  yang  menggambarkan 
pendapatan dari pengembalian  jasa pinjaman, bunga bank  yang diterima, dan 
lain‐lain serta biaya operasional/non operasional UPK yang  terjadi selama satu 
periode. 

 
   Jenis‐jenis Pelaporan Dana Bergulir UPK adalah sebagai berikut: 

a. Laporan Perkembangan Pinjaman 
b. Laporan Kolektibilitas 
c. Laporan Pinjaman Bermasalah 
d. Laporan Perkembangan Kelompok 
e. Laporan Jenis Kegiatan Kelompok 
f. Laporan Pemetaan UPK 
g. Laporan Penilaian Kesehatan UPK 
h. Laporan Keuangan UPK Microfinance  

 
Secara  lebih  terperinci,  laporan‐laporan  ini  akan  dijelaskan  pada  Penjelasan  X 
PTO tentang Pengelolaan Dana Bergulir. 

 
 
  Informasi keuangan yang lengkap dan benar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan, pemantauan dan  evaluasi serta pengendalian kinerja. Secara eksternal, penggunaan 
sistem akuntasi keuangan yang standar dan dapat diperiksa kebenarannya akan menjadi 
instrumen pembangun kepercayaan masyarakat dan bukti bahwa UPK telah mengelola 
keuangan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. 
 



 
 
 

 
 
 

 
II.2 Administrasi Proses Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di UPK (Non‐ 

Keuangan)  
Administrasi  proses  kegiatan  PNPM Mandiri  Perdesaan  adalah  kegiatan  untuk 

mencatat/merekam    semua  kejadian/peristiwa  yang  berkaitan  dengan  proses 

PNPM Mandiri  Perdesaan mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  pemeliharaan 

dan pengendalian kegiatan. Pengadministrasian  ini dilakukan agar semua proses 

kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dievaluasi. 

Secara  umum,  jenis‐jenis  dokumen  proses  kegiatan  PNPM Mandiri  Perdesaan 

dikelompokan menjadi dokumen perencanaan, dokumen persiapan pelaksanaan, 

dokumen  administrasi  pelaksanaan,  dokumen  administrasi  penyelesaian, 

dokumen  pemantauan  dan  evaluasi,  dokumen  pemeliharaan  serta  pelaporan 

sesuai  Buku Formulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan.  

 

II.3. Pengelolaan Kearsipan/Dokumen UPK 

UPK    diwajibkan menyimpan  seluruh  dokumen  PNPM Mandiri  Perdesaan  baik  

dokumen  Keuangan    ataupun  Non  –  Keuangan.  Seluruh    dokumen  yang  ada 

adalah   milik negara, oleh karena  itu mengingat pentingnya dokumen‐dokumen 

tersebut  maka  setiap  penghilangan  atau  penggelapan  dokumen  mempunyai 

konsekuensi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. 

 

Dalam  pengelolaan  dokumen,  penggolongan  dapat  mengacu  pada  pola  yang 

dianggap baik, sederhana, lengkap serta mudah dalam pencariannya.  

 

Pola  pengelolaan  dokumen  PNPM  Mandiri  Perdesaan  secara    sederhana  dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

a. Dokumen  proses  kegiatan  PNPM Mandiri  Perdesaan  adalah  semua  dokumen 
yang  berkaitan  dengan  proses  PNPM Mandiri  Perdesaan mulai  perencanaan, 
pelaksanaan,  pemeliharaan  dan  pengendalian  kegiatan.  Penyusunan  dokumen 
ini berdasarkan  urutan kegiatan dan atau menurut nama desa. 

b. Dokumen    keuangan  adalah  semua    pencatatan    yang  berkaitan  dengan 
transaksi    keuangan  serta  bukti‐bukti  transaksi/kuitansi  baik  asli  ataupun 



fotocopy yang mencakup seluruh transaksi  dari mulai tahapan  pengajuan dana 
ke  KPPN,  pencairan  hingga  penyaluran  dana  ke    desa melalui  TPK.  Dokumen 
keuangan  diantaranya:  dokumen  perencanaan  keuangan,  dokumen  pencairan 
meliputi  Surat  Perintah  Membayar  (SPM),  Surat  Permintaan  Pembayaran 
Pembangunan  (SPP),  Surat  Permintaan  Pembayaran  (SP2),  Berita  Acara 
Penggunaan  Dana  Kegiatan  (BAPDK),  Laporan  Penggunaan  Dana  Kegiatan 
(LPDG),  Kuitansi‐1  (KW‐1)  dan  Surat  Kesanggupan  Menyelesaikan  Pekerjaan 
(SKMP),       bukti  transaksi  (nota  ,  faktur dan  kuitansi, dan  sebagainya),  semua 
buku  rekening,  semua  buku  catatan  transaksi  keuangan,  semua  laporan 
keuangan,  dan  sebagainya.  Untuk  dokumen  penyaluran  dan  perencanaan 
keuangan  disusun  dalam  file  tersendiri  secara  terpisah.  Sedangkan  untuk 
dokumen bukti transaksi keuangan disusun berdasarkan waktu kejadiannya dan 
dikumpulkan dalam file menurut nama bulan. 

c. Dokumen  kegiatan    pengelolaan  dana  bergulir  adalah  seluruh  dokumen  yang 
menyangkut  kegiatan  pinjaman  dan  identitas  peminjam,    terdiri  dari  daftar 
peminjam  berikut  kartu  identitas,  kartu  pinjaman,  buku  pinjaman,  laporan 
perkembangan  kelompok,  laporan  jenis  kegiatan/usaha,  laporan  pinjaman 
bermasalah  dan  sebagainya.  Penyusunan  dokumen  ini  berdasarkan  nama 
kelompok peminjam. 

d. Foto‐foto  kegiatan  diarsipkan  untuk mendukung  dokumen‐dokumen  kegiatan  
dan disusun sesuai dengan tahapan kegiatan. 

 

Pengelolaan dokumen tersebut menjadi tanggung jawab pengurus UPK dibawah 

fasilitasi  serta  pengawasan  oleh  Fasilitator  Kecamatan    dan  PjOK.  Setiap 

peminjaman dan pengembalian dokumen harus diadministrasikan dengan baik. 

Demikian  juga,  setiap  ada  pergantian  pengurus  UPK    harus  dilakukan  serah 

terima  dokumen.  Dokumen  PNPM  Mandiri  Perdesaan  tidak  dibenarkan 

disimpan  di  rumah  perseorangan,  kecuali  untuk maksud  penyelamatan  dalam 

kondisi tertentu dengan sepengetahuan dan persetujuan masyarakat. 

 
III. Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa  

 
III.1 Administrasi dan  Pelaporan Keuangan TPK 

Administrasi  dan  pelaporan  keuangan  TPK  adalah  kegiatan  untuk 
mencatat/merekam  semua  kejadian/transaksi  terkait  dengan  pengelolaan 
keuangan di TPK   mulai dari tahap penyusunan rencana anggaran, pembukuan 
sampai  penyusunan  laporan  keuangan.  Pengadministrasian  dan  pelaporan 
keuangan di  tingkat desa merupakan salah satu  tugas utama TPK. Kegiatan  ini 
dilakukan dalam  rangka mendorong  transparansi dan  akuntabilitas  khususnya 
dalam  pengelolaan  keuangan.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  pencatatan  yang 
jelas,  cermat  dan  akurat  serta  didukung  oleh  bukti‐bukti  yang  dapat 
dipertanggungjawabkan. 

 
Selanjutnya pencatatan semua  transaksi keuangan sampai dengan penyusunan 
laporan  keuangan  dilakukan  dengan menggunakan  formulir  standar  keuangan 
yang  terdiri dari buku kas harian,    laporan penggunaan dana,  laporan  fisik dan 



biaya,  laporan penyaluran dana kegiatan pendidikan, kesehatan dan SPP  serta 
laporan sumber dana dan penggunaan sesuai  formulir PTO.  

 
a. Buku Kas Umum 

Buku  kas  umum  adalah  buku  untuk  mencatat  semua  transaksi  pemasukan 
(pencairan  dana  dari  UPK)  dan  pengeluaran  (pembayaran  untuk  kegiatan 
prasarana  sarana,  kesehatan,  pendidikan,  SPP,  dan  peningkatan  kapasitas 
kelompok usaha) yang bersifat tunai di TPK. 

 
b. Buku Kas Khusus 

Buku kas khusus adalah buku untuk mencatat semua transaksi berdasarkan jenis 
kegiatan, mencakup  buku  kas  operasional  TPK,  buku  kas  kegiatan  prasarana 
sarana, buku  kas  kegiatan pendidikan, buku  kas  kegiatan  kesehatan dan buku 
kas peningkatan  kapasitas kelompok usaha. 

 
c. Buku Material (BM)  

Buku material adalah tempat mencatat material/bahan yang telah diterima dan 
bahan/material  yang  telah  dibayar. Buku material  berguna  untuk menyiapkan 
RPD, menyiapkan  pembayaran, mengendalikan  pengadaan  agar  sesuai  target, 
dan  mengevaluasi  pengadaan  bahan.  Bentuk  buku  material  sesuai  dengan 
format Buku Material (BM) yang terdapat dalam buku formulir. BM dibuat oleh 
Sekretaris TPK, ditutup setiap bulan mengikuti buku kas. Setiap penutupan harus 
diperiksa oleh ketua TPK, dan Fasilitator Kecamatan. Nomor bukti yang dicatat 
dalam BM adalah nomor bukti penerimaan barang. 
  

d. Rencana  Penggunaan Dana (RPD) 
RPD adalah  suatu dokumen yang memuat  rencana kebutuhan dana yang akan 
dialokasikan  untuk  membiayai  kegiatan  sesuai  dengan  jadwal  dan  target 
pelaksanaan kegiatan. RPD memuat  rencana kebutuhan bahan, alat, upah dan 
kebutuhan  untuk  penyaluran  kegiatan  SPP,  pendidikan,  kesehatan  dan 
peningkatan kapasitas kelompok usaha serta nilai uang yang akan dibelanjakan. 
Besarnya nilai RPD  tidak harus sama setiap  tahapan. Setelah disusun oleh TPK, 
RPD harus diperiksa   oleh KPM dan Tim Pemantau serta diketahui oleh kepala 
desa.  Selanjutnya  RPD  tersebut  diajukan  ke UPK  untuk  diverifikasi  oleh   UPK,  
Fasilitator  Kecamatan  dan  PjOK  sebelum mendapatkan  persetujuan  pencairan 
dana. 

 
e. Laporan Penggunaan Dana (LPD) 

LPD adalah suatu dokumen yang memuat pertanggungjawaban TPK untuk setiap 
dana yang telah dicairkan dari UPK berdasarkan RPD yang disetujui sebelumnya.  
LPD dibuat oleh TPK dan disetujui oleh Kepala Desa sebelum diserahkan ke UPK 
untuk  diperiksa  oleh UPK,  Fasilitator  Kecamatan  dan  PjOK.  LPD  yang  diajukan 
harus  dilampiri  dengan  bukti‐bukti  transaksi  pembayaran  yang  dapat 
dipertanggungjawabkan. 
 

IV. Administrasi Proses Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di TPK (Non  
Keuangan) 
Administrasi  proses  kegiatan  PNPM  Mandiri  Perdesaan  di  TPK    adalah  kegiatan 
untuk mencatat/merekam  semua kejadian/peristiwa yang berkaitan dengan proses 
PNPM  Mandiri  Perdesaan  khususnya  di  desa  tersebut,    mulai  dari  kegiatan 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan. 



 

Secara  umum,  jenis‐jenis  dokumen  proses  kegiatan  PNPM  Mandiri  Perdesaan 

dikelompokan  menjadi  dokumen  perencanaan,  dokumen  persiapan  pelaksanaan, 

dokumen administrasi pelaksanaan, dokumen administrasi penyelesaian, dokumen 

pemantauan  dan  evaluasi,  dokumen  pemeliharaan  serta  pelaporan  sesuai  yang 

terdapat pada Buku Formulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan.  

 

V. Pengelolaan Kearsipan/Dokumen TPK 
TPK  dan  kepala  desa  diwajibkan  menyimpan  seluruh  dokumen  PNPM  Mandiri 

Perdesaan   baik dokumen Keuangan     ataupun Non – Keuangan. Seluruh dokumen 

yang  ada  adalah   milik  negara,  oleh  karena  itu mengingat  pentingnya  dokumen 

tersebut  maka  setiap  penghilangan  atau  penggelapan  dokumen  mempunyai 

konsekuensi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. 

   
Dalam  pengelolaan  dokumen,  penggolongan  dapat  mengacu  pada  pola  yang 

dianggap baik, sederhana, lengkap dan mudah dalam pencariannya. 

 

Pola  pengelolaan  dokumen  PNPM  Mandiri  Perdesaan  di  TPK  secara    sederhana 

dapat  dilakukan  dengan  menggolongkan  dan  menyusun  dokumen  berdasarkan 

tahapan  kegiatan  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  pemeliharaan  dan 

pengendalian kegiatan. Sedangkan untuk dokumen keuangan seperti bukti transaksi 

dapat  disusun  berdasarkan  waktu  kejadian    dan  dikumpulkan  dalam  satu  file 

menurut bulan. 

 

Foto‐foto kegiatan  dapat diarsipkan untuk mendukung dokumen‐dokumen kegiatan  

dan disusun sesuai dengan tahapan kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hal‐hal Penting dalam  
Pengelolaan Keuangan oleh TPK 

 
• Pembayaran  insentif harus diberikan secara  langsung kepada setiap orang yang 

bekerja, baik sistim upah harian  maupun sistim borongan/target. 
 
• TPK tidak boleh mengeluarkan biaya untuk konsultan dan fasilitator, UPK, seluruh 

aparat pemerintah dan  seluruh unsur yang  terkait baik  langsung maupun  tidak 
langsung dengan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. 

 
• Pembayaran  kepada  pemasok  (supplier)  dilakukan  sesuai  jadwal  yang  telah 

ditetapkan dan disepakati dalam kontrak pengadaan bahan atau kontrak  sewa. 
Fasilitator  Kecamatan  dan  kabupaten  harus  memantau  proses  kemajuan 
pengadaan tersebut. 

 
• Dana  Kas  PNPM Mandiri  Perdesaan  dilarang  dipegang/dititipkan  kepada  pihak 

manapun  juga  atau  disimpan  dalam  rekening manapun.  Dana  tersebut  hanya 
boleh dipegang Bendahara  sebagai  Kas  TPK, dengan mengupayakan  agar dana 
kas tersebut tidak terlalu besar dan tidak terlalu lama ada pada bendahara. Oleh 
karena  itu,  berapa  besaran  dana  yang  dipegang  oleh  bendahara  harus 
mempertimbangkan  rencana  pengeluarannya  baik  dari  segi  waktu  maupun 
jumlah  (kapan dan berapa).  Semua penerimaan dan pengeluaran harus  segera 
dibukukan.  

 
• Bukti‐bukti pembayaran yang telah dijilid dalam berkas LPD harus dikirim ke UPK 

dalam  rangka pengajuan pencairan dana. UPK dan Fasilitator Kecamatan   wajib 
untuk memeriksa arsip dan pembukuan TPK secara berkala (minimal mingguan), 
dan dapat meminta fotocopy bukti pembayaran dalam rangka tugasnya sebagai 
pengendali dan pembina TPK. 

 
• Untuk  menegakkan  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas,  UPK  dan  TPK 

diwajibkan untuk mempublikasikan  laporan keuangan. Publikasi dapat dilakukan  
melalui    forum‐forum musyawarah    yang melibatkan masyarakat,  baik  forum 
resmi sesuai tahapan PNPM Mandiri Perdesaan  maupun forum formal/informal 
lainnya  atau  dimuat  dalam  papan  informasi  yang  ditempatkan  di  lokasi  yang 
mudah diakses oleh masyarakat. 

 



Mekanisme Pencairan Dana BLM dari KPPN ke UPK
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Pengajuan SPM :
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DESA

Pengajuan 
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KC BI
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Perintah Pembayaran
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Pembebanan
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Pencairan Sesuai 
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Pengajuan SPP :
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Kecamatan. Lampiran : 
SPC, BAPDK, KW-1 
dan  fotocopy rekening 
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Fasilitator Kabupaten

 
Alur Penyaluran Dana PNPM dari Rekening Kolektif ke Desa  
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Catatan kegiatan 
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dibayar
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Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat &  lokasi  pelatihan,  silahkan 
identifikasi / ditambahkan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

POKOK BAHASAN  : A. PEMAHAMAN PROGRAM 
 
 
 

SUB POKOK 
BAHASAN 

  A.9. KADER DAN KADERISASI 

TUJUAN 
 
 
 

   Peserta dapat menjelaskan profil seorang kader pemberdayaan 
masyarakat.  

 Peserta paham bahwa keberadaannya di lingkungan PNPM‐MP 
sebagai “Kader Pemberdayaan Masyarakat” 

 Peserta dapat menghubungkan keterkaitan antara keberlanjutan 
program dengan kaderisasi.  

 Peserta dapat mengidentifikasi cara‐cara membangun organisasi 
kerja yang berwatak kader 

DURASI  :  180 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :   Bahan Bacaan tentang Kader dan Kaderisasi 
 

 
LATAR BELAKANG 
 
 KPMD yang berperan sebagai kader utama diharapkan mampu menemukan calon kader yang dapat 
diharapkan  untuk memiliki  karakter,  keikhlasan,  kerelaan  dan  menjadikan  kader  pemberdayaan 
masyarakat sebagai pilihan tentu menjadi syarat utama. Situasi kondusif diharapkan memunculkan 
para calon kader sehingga keteladanan dalam pelaksanaan PNPM MP perlu dihadirkan. Tak dapat 
dipungkiri  bahwa  perluasan wawasan  penanaman  kesadaran  kritis  bagi  para  calon  kader  adalah 
agenda  penting  kaderisasi.  Stimulasi  dan  pengujian‐pengujian  yang  menerus  dibutuhkan  untuk 
membentuk  para  penerus  yang  dapat  diandalkan.  Untuk  itu  pembekalan  melalui  pengalaman 
adalah bagian tak terpisahkan dari pembekalan melalui olah pikir dan mental yang direncanakan. 
 
 
PANDUAN FASILITASI 

 
17. Buka sesi ini dengan mengucapkan salam  
18. Ajak peserta merefleksikan pemahaman tentang kader dan profil kader dengan 

mengajukan pertanyaan : 
a. Apa yang dimaksud kader? Siapa yg dimaksud kader? 
b. Apakah ciri‐ciri seorang yang berwatak kader ? 

19. Fasilitator menulis  jawaban  peserta,  kemudian menyimpulkan  tentang  kader 
dan  profil  seorang  kader  hasil  jawaban  peserta,  kemudian  memberikan 
penegasan. 

20. Ajak  peserta  merefleksikan  peran  kader  dalam  PNPM‐Mandiri  Perdesaan 
dengan mengajukan pertanyaan : 
a. Apa fungsi dan peran kader dalam PNPM‐Mandiri Perdesaan ? 
b. Apakah anda sudah menunjukkan peran sebagai kader dalam menegakkan 



prinsip‐prinsip program? 
c. Jika sudah apa alasannya? Jika belum apa alasannya? 
d. Fasilitasi peserta menyepakati tentang kader dan peran kader dalam PNPM 

21. Fasilitator menulis  jawaban peserta,  kemudian menyimpulkan  tentang peran 
kader  dalam  PNPM  Mandiri  Perdesaan  hasil  jawaban  peserta,  fasilitator 
peserta menyepakati  tentang kader dan peran kader dalam PNPM kemudian 
memberikan penegasan.  

22. Ajak peserta merefleksikan hubungan antara kaderisasi dengan keberlanjutan 
program  dengan mengajukan pertanyaan : 
a. Apakah sebagai seorang KPMD sudah melakukan proses kaderisasi? 
b. Ceritakan proses kaderisasi yg sedang dan sudah dilakukan! 
c. Mengapa perlu kaderisasi dlm keberlanjutan program? 
d. Siapa yg bertanggungjawab? 

23. Fasilitator menulis jawaban peserta tentang apakah sebagai seorang KPMD 
telah melakukan proses kaderisasi, dari semua jawaban peserta disimpulkan 
oleh fasilitator. 

24. Fasilitator meminta salah satu peserta menceritakan proses kaderisasi yang 
sedang dan telah dilakukan, ambil peserta yang telah melakukan dilapangan. 

25. Fasilitator  menulis  jawaban  peserta,  kemudian  menyimpulkan  tentang 
hubungan  kaderisasi  dengan  keberlanjutan  Program  PNPM    hasil  jawaban 
peserta,  fasilitator  peserta menyepakati  tentang  perlu  nya  kaderisasi  untuk 
keberlanjutan program PNPM kemudian memberikan penegasan.  

26. Ajak peserta mengidentifikasi cara cara membangun organisasi kerja berwatak 
kader dengan mengajukan pertanyaan 
a. Bagaimana tanggungjawab KPMD dalam proses kaderisasi?  
b. Bagaimana strategi dalam proses menghasilkan pelaku berwatak kader? 
c. Sepakati strategi dalam proses kaderisasi dalam pelaksanaan tahapan 

kegiatan dalam PNPM‐MP 
27. Fasilitator  menulis  jawaban  peserta  tentang  tanggungjawab  KPMD  dalam 

proses  kaderisasi, hasil  jawaban peserta disimpulkan dibulatkan dan menjadi 
kesepakatan bersama. 

28. Bagi  peserta  menjadi  2  kelompok,  kelompok  I  membahas  tentang  Strategi 
dalam proses menghasilkan pelaku berwatak kader, kelompok II Strategi proses 
kaderisasi dalam pelaksanaan tahapan dalam PNPM MP 

29. Beri kesempatan pada masing masing kelompok untuk mempresentasikan hasil 
Diskusinya,  klompok  lain  memberikan  masukan  tentang  hasil  diskusi  yang 
dilakukan, hasil diskusi di simpulkan dan diberi penegasan oleh Fasilitator. 

30. Tutup PB ini dengan salam 
 

 
 
BAHAN BACAAN: 
 

Mengapa Issue “Kader” Ini Penting ? 
a. Permasalahan  Pembangunan : 

 Kesenjangan  pembangunan  kota ‐ desa. 
 Kemiskinan multi dimensional masyarakat perdesaan. 

b. PNPM‐MP dinilai kurang  berhasil dalam  menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat. 
c. Muncul kekhawatiran tentang keberlanjutan  pasca PNPM‐MP 
d. Fasilitator lebih berperan sebagai “pekerja proyek” daripada agen perubahan. 
e. Perlu peran kader  sebagai agen perubahan 



 
Apa yang dimaksud kader? Siapa yg dimaksud kader? 
Manusia pembangun yang mencerahkan dan membangun kesadaran kritis masyarakat dalam rangka 
membangun  kecerdasan  umum  yang  akan  menggunakan  kelembagaan  masyarakat  sebagai  alat 
pengembangan  norma‐norma  dalam  koridor  konstitusi  dalam  rangka menegakkan  keadilan  bagi 
masyarakat perdesaan. 
a. Masyarakat  
b. Pelaku  
c. Fasilitator  
d. Birokrasi  

 
Apa fungsi dan peran kader dalam PNPM Perdesan ? 
Fungsi kader 
a. Sebagai pendobrak kebekuan atau kemandegan  
b. Pelopor pembaharuan atau perubahan  
c. Meneruskan cita‐cita atau ideologi. 
Peran kader 
a. Pembangunan dan penggerakan kader  
b. Pembangunan keberdayaan masyarakat desa, 
c. Penggalangan kerjasama. 

 
Apakah ciri‐ciri seorang yang berwatak kader ? 

 Mempunyai kesadaran kritis  
 Mempunyai keiklasan menjalankan tugas  
 Mempunyai kerelaan  
 Kepedulian  

 
Peran Kader minimal ada 3 fungsi sebagai KPM 
Fungsi utama yang metekat datam diri seorang Kader minimal mencakup 3 (tiga) bagianyaitu : 
a. Sebagai pendobrak kebekuan atau kemandegan . 

Kebekuan  atau  kemandegan  akan  terkait  dengan  aspek  pemikiran,  stagnasi  atau  tidak  dapat 
berjalannya  sebuah  kebijakan,  kebiasaan  atau  tradisi  yang menghambat  dan  sudut  dan  cara 
pandang atau pemahaman yang menghambat pencapaian cita‐cita. 

b. Pelopor pembaharuan atau perubahan. 
Seorang kader menjadi garda  terdepan datam upaya mewujudkan perubahan‐perubahan yang 
dipertukan  datam mewujudkan  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Untuk melakukan  fungsi  ini maka 
kader pertu melakukan analisa lingkungan, aspek momen, penggalangan potensi dan pemilihan 
langkah strategis. 

 
 
c. Meneruskan cita‐cita atau ideotogi. 

Pencapaian  sebuah  cita‐cita  atau  ideotogi  dapat  merupakan  sebuah  jaLan  panjang  yang 
didatamnya akan memitiki dinamika yang membutuhkan Tanggungjawab dan antisipasi setaras 
dengan  perubahan  dan  perkembangan.  Regenerasi  perlu  dilakukan  agar  tujuan‐tujuan  dasar 
tetap lestari dan perubahan‐perubahan taktis dapat disetaraskan dengan perkembangan. 

 
Datam konteks PNPM MP, KPM (Peran Kader Pemberdayaan masyarakat) 
Akan mewujudkan  fungsi diatas maka peran KPM akan beradadatam 3  (tiga)kegiatan utama yang 
sating terkait dan sating menentukan satu sama lainyakni : 



a. Pembangunan dan penggerakan  kader,Pembangunan dan penggerakan  kader  akan mencakup 
peningkatan kemampuan kader,kaderisasi, pembangunan kader  sebagai  team  (team buitding), 
pengorganisasian kader,perencanaan kegiatan, evatuasi dan pengembangan kegiatan kader  

b. Pembangunan keberdayaan masyarakat desa, 
Peran ini dilakukan oteh kader datam pentahapan pelaksanaan PNPM MP atau kegiatankegiatan 
yang  sengaja  dirancang  dan  ditaksanakan  dengan  menyertakan  masyarakat,atau  petatihan‐
pelatihan  masyarakat  (PELMAS)  atau  kegiatan‐kegiatan  yang  direncanakan  atas  kerjasama 
dengan  pihak  lain.  Kegiatan  ini  difokuskan  kepada  terbangunnya  kapasitas  masyarakat  dan 
terbangunnya  norma‐norma  berikut  tata  aturanyang  menetap  dan  tetap  memihak  kepada 
masyarakat miskin menuju kemandirian dan berketanjutan. 

c. Langkah konkrit yangharus  dilakukan antara lain :  
pembangun  sistem  pengawasan  terhadaptembaga‐tembaga  kemasyarakatan  berbasis 
masyarakat  desa, mewujudkan  transparansi  datam  setiap  tahapan  kegiatan,  penyusunan  tata 
aturan secara musyawarah mufakat  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
POKOK BAHASAN  : B. POLA KERJA  

 

SUB POKOK BAHASAN  :  B.1 URAIAN TUGAS DAN POLA KERJA KPMD 

TUJUAN  :  • Peserta dapat menjelaskan makna adanya KPMD  

• Peserta  dapat menyebutkan  Tugas  dan  Tanggung  Jawab  KPMD 
secara umum. 

• Peserta  dapat merinci  tugas  dan  tanggung  jawab  KPMD  pada 
tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan. 

• Peserta dapat menyebutkan kriteria KPMD 

DURASI  :  120 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  PTO dan Penjelasannya 

 
PENGANTAR: 
 
KPMD adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat   dalam mengikuti 
atau melaksanakan  tahapan  PNPM Mandiri  Perdesaan  di  desa  dan  kelompok masyarakat  pada 
tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan. Sebagai kader masyarakat tentunya peran 
dan  tugas  membantu  pengelolaan  pembangunan  di  desa  diharapkan  tidak  terikat  oleh  waktu. 
Jumlah  KPMD  disesuaikan  dengan  kebutuhan  desa  dengan mempertimbangkan  keterlibatan  atau 
peran  serta  kaum  perempuan  dan  RTM. Untuk  itu  aspek  kerelawanan, mau meluangkan waktu, 
kejujuran diharapkan ada pada diri para kader atau KPMD. Selanjutnya kader masyarakat sebagai 
tenaga teknis juga perlu dibentuk dalam rangka membantu memfasilitasi penulisan usulan dan/atau 
pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur yang diusulkan masyarakat. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
• Buka sesi dengan penjelasan singkat tentang PNPM MP khususnya yang mengarah pada uraian 

perlunya KPMD dalam melembagakan prinsi‐prinsip PNPM MP di masyarakat. 
 

• Lakukan  brainstorming.  Pertanyaan  penggerak  dapat  disampaikan  pada  peserta  antara  lain  : 
Keberadaan KPMD  ini apakah untuk membantu  fasilitator atau untuk membantu masyarakat? 
Disusul pertanyaan‐pertanyaan  lain sesuai dinamikan yang terjadi di kelas, misalnya  : mengapa 
demikian?,  bagaimana  pendapat  yang  lainnya?  apa  alasannya  atau  dasar  pemikirannya?  dan 
sebagainya. 
  

• Jawaban‐jawaban  peserta  ditulis  pada  kertas  plano,  kemudian  fasilitator  bersama  peserta 
membahasnya  dan  membuat  suatu  rumusan  pernyataan  yang  menggambarkan  makna 
keberadaan KPMD dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 

 

• Fasilitasi  peserta  untuk membahas    Tugas  dan  Tanggung  Jawab  Kepala  KPMD  dalam  PNPM 
Mandiri  Perdesaan.  Sambil  diselingi  dengan  tanya  jawab,  fasilitator  menjelaskan  pointers‐
pointers  tugas  dan  tanggung  jawab  KPMD  tersebut,  berikan  contoh‐contoh  sampai  peserta 
memahaminya secara jelas. 

 



• Setelah  peserta  mendapat  gambaran  tentang  tugas  dan  tanggung  jawab  KPMD,  kemudian 
lakukan  diskusi  kelompok  untuk  memperdalam  pemahaman  peserta  tentang  tahapan  tugas 
KPMD dalam PNPM Mandiri Perdesaan.  

 
Peserta dibagi menjadi 4 kelompok.  

 
Kelompok‐1: Mendiskusikan Kriteria yang harus dimiliki KPMD 
Kelompok‐2: Mendiskusikan Tugas KPMD pada tahap Perencanaan  
Kelompok‐3: Mendiskusikan Tugas KPMD pada tahap Pelaksanaan 
Kelompok‐4: Mendiskusikan Tugas KPMD pada tahap Pelestarian 
 
Setelah  selesai  diskusi  kelompok,  perwakilan  masing‐masing  kelompok  diminta 
mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian dibahas dalam diskusi pleno melalui ruang tanya 
jawab. Selanjutnya,  fasilitator melakukan penegasan‐penegasan  terkait  topik yang didiskusikan 
dalam masing‐masing kelompok tadi. 

 

• Pada  akhir  sesi,  ingatkan  kembali  semua  peserta  bahwa  KPMD  akan  memfasilitasi  atau 
memandu masyarakat   dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan 
di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan. 
Sebagai kader masyarakat  tentunya peran dan  tugas membantu pengelolaan pembangunan di 
desa diharapkan tidak terikat oleh waktu. Untuk itu aspek kerelawanan, mau meluangkan waktu, 
kejujuran diharapkan ada pada diri para kader atau KPMD 
 

 
PENJELASAN MATERI: 
 
Tugas dan Tanggung jawab KPMD 
  
Secara umum tugas dan tanggung jawab KPMD adalah : 
a. memfasilitasi pelaksanaan pendataan RTM dan penyusunan peta  sosial pada  saat musyawarah 

dusun, 
b. mengumpulkan  data‐data  yang  diperlukan  untuk  proses  penggalian  gagasan,  seperti  :  data 

kelompok masyarakat yang ada di desa, data penduduk miskin, hasil pendataan RTM dan data 
pendukung lainnya, 

c. menyebarluaskan dan mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat  
d. memastikan  terlaksananya  tahap‐tahap  kegiatan  PNPM Mandiri  Perdesaan  di  desa mulai  dari 

perencanaan, pelaksanaan  sampai pelestarian. 
e. mendorong dan memastikan penerapan prinsip‐prinsip dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan 

setiap   tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai  
pelestarian. 

f. mengikuti pertemuan bulanan dengan PL yang difasilitasi oleh FK untuk membahas kendala dan 
permasalahan yang muncul serta mengambil langkah‐langkah yang diperlukan. 

g. membantu dan memfasilitasi proses penyelesaian masalah perselisihan di desa. 
h. mengefektifkan penggunaan papan informasi di desa dan dusun 
i. mendorong   masyarakat   untuk   berperan   serta   dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam 

pengawasan. 
j. mensosialisasikan sanksi dan keputusan lainnya yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Antar 

Desa dan Musyawarah desa  kepada masyarakat.  
 



Tahapan Tugas KPMD   
 

Tahap Perencanaan 
• menggali gagasan  masyarakat  dalam rangka meningkatkan     kesejahteraanya  
• mencatat dan menginventarisir gagasan  masyarakat  pada     waktu penggalian gagasan sebagai 
bahan untuk pembahasan di Musyawarah desa perencanaan usulan desa 

• membantu  Tim  Pengelola  Kegiatan    dan  Kepala Desa mulai  dari  persiapan  sampai  selesainya 
penyelenggaraan pertemuan musyawarah di desa. 

• memfasilitasi pertemuan‐pertemuan musyawarah desa, 
• menyusun usulan desa bersama Tim Penulis Usulan 
• melakukan survai dan mengumpulkan data   pendukung   usulan, termasuk: kesediaan swadaya, 
perkiraan jumlah penerima manfaat, perkiraan besarnya biaya kegiatan sebagai bahan penulisan 
usulan 

• menginformasikan kepada masyarakat hasil keputusan Musyawarah Antar Desa prioritas usulan 
dan penetapan usulan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan 

• membantu  Fasilitator Kecamatan dalam memfasilitasi proses penyusunan desain dan  rencana 
anggaran biaya kegiatan yang masuk prioritas untuk didanai.  

 
Tahap Pelaksanaan 
• membantu Tim Pengelola  Kegiatan  dalam   penyelenggaraan Musdes Pertanggung jawaban dan 
Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) 

• memfasilitasi masyarakat dalam  Musdes Pertanggung jawaban dan  MDST 
• memberikan masukan dan bimbingan  teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan di 
lapangan 

• membantu TPK dalam pembuatan administrasi yang tertib dan benar 
• memfasilitasi  dan  mendorong  masyarakat    dalam  memenuhi  apa  yang  menjadi  hak  dan 
kewajibannya,  termasuk dalam kesediaan adanya swadaya dan pengembalian pinjaman dalam 
kaitan kelompok SPP maupun pinjaman perguliran 

• membantu  TPK  dalam melakukan  pengawasan  dan  pengendalian mutu  pelaksanaan  kegiatan 
simpan  pinjam  perempuan,  pendidikan,  kesehatan  dan  pelatihan  peningkatan  ketrampilan 
usaha kelompok. 

• membantu  TPK  dalam  pengawasan  pekerjaan  di  lapangan,  pengendalian  kualitas  dan 
produktifitas pekerjaan kegiatan prasarana 

• membantu TPK untuk memfasilitasi proses pengadaan barang dan alat 
• membantu mengawasi pekerjaan di lapangan, terutama pengendalian kualitas dan produktifitas 
pekerjaan, seperti mencatat pekerjaan‐pekerjaan yang tidak sesuai dan melaporkan kepada TPK 
dan Fasilitator Kecamatan 

 
Tahap Pelestarian 
• memfasilitasi  masyarakat  desa  dalam  pengajuan  usulan  dari  dana  pengembalian  pinjaman 
bergulir 

• memfasilitasi masyarakat desa agar tetap berpedoman pada prinsip dan tujuan PNPM Mandiri 
Perdesaan dalam memanfaatkan dana bergulir, 

• membangkitkan motivasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan 
• membantu TPK dalam pembentukan tim pemelihara dan kelompok pemeliharaan 
• memantau hasil dan operasional kegiatan serta kondisi kegiatan prasarana yang telah dibangun 
terutama bagian mana yang membutuhkan pemeliharaan 

• memfasilitasi proses pemeliharaan terhadap prasarana yang dibangun 
 
 



Kriteria KPMD   
 
Kriteria   KPMD adalah sebagai berikut :  
• warga desa setempat, dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan 
• bukan kepala desa atau perangkat desa maupun suami/ istrinya 
• bukan anggota BPD maupun  suami/istrinya 
• mempunyai waktu yang cukup dan sanggup melaksanakan tugas‐tugasnya 
• jujur, bertanggung jawab dan bersedia bekerja secara sukarela 
• bisa membaca dan menulis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
P0K0K BAHASAN : C. TEKNIS PELAKSANAAN 

TUGAS 
 
 
SUB POKOK 
BAHASAN 

: C.1.  SOSIALISASI PROGRAM 

TUJUAN : • Peserta dapat menjelaskan pengertian sosialisasi dan penyebaran 
informasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 

• Peserta  latih  mampu  dan  mengerti  tentang  prinsip  prinsip 
program yang ditonjolkan dalam tahapan sosialisasi 

• Peserta memahami manfaat dari sosialisasi program 
• Peserta  dapat  menjelaskan  pelaku  sosialisasi  PNPM  Mandiri 

Perdesaan di Kecamatan dan Desa. 
• Peserta  dapat menjelaskan media  sosialisasi  dalam  pelaksanaan 

program PNPM Mandiri Perdesaan. 
• Peserta  dapat  melaksanakan  sosialisasi  dan  mengevaluasi 

pelaksanaan sosialisasi program PNPM Mandiri Perdesaan.  

DURASI : 90 menit 
ALAT/BAHAN/MEDIA : • Bahan bacaan  

• PTO PNPM Mandiri Perdesaan 
• Penjelasan PTO PNPM Mandiri Perdesaan 
• Ceklis Sosialisasi 
• Contoh Materi dalam Papan Informasi (PI) 

 
PENGANTAR: 
 
Sosialisasi dan penyebaran informasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan merupakan upaya untuk 
memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi mengenai program dan pelaksanaan PNPM Mandiri 
Perdesaan kepada masyarakat. Hasil yang diharapkan dari proses sosialisasi dan penyebaran informasi adalah 
dimengerti dan dipahaminya konsep, prinsip prosedur, kebijakan dan tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri 
Perdesaan secara utuh, khususnya masyarakat di lokasi program sebagai pelaku sekaligus sasaran penerima 
program, masyarakat umum, instansi atau lembaga lainnya. Dengan demikian, upaya pelembagaan dan 
pengintegrasian prinsip serta prosedur program dalam masyarakat dan sistem pemerintahan regular, dapat 
berjalan optimal. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
• Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
• Jelaskan  tentang  pengertian  sosialisasi  dan  penyebaran  informasi  dalam  PNPM  Mandiri 

Perdesaan. 
• Curah pendapat dengan peserta latih prinsip prinsip apa saja yang harus  ditonjolkan dalam kegiatan 

sosialisasi, dengan pertama kali menyebutkan 10 prinsip yang ada di PTO PNPM Mandiri Perdesaan, 
peserta latih diberi kesempatan untuk menganalisa prinsip mana yang ditonjolkan dalam tahapan sosialisasi, 
hasilnya di bahas bersama fasilitator memberikan penegasan hasil dari curah pendapat. 

• Curah pendapat manfaat dari sosialisasi dan buat penegasan manfaat dari sosialisasi di tingkat 
desa. 

• Jelaskan  tentang  pelaku  sosialisasi  PNPM Mandiri  Perdesaan  di  Kecamatan  dan Desa.  Pelaku 
sosialisasi di Desa meliputi Kepala Desa, BPD, TPK, TPU, TP, KPMD dan tokoh masyarakat serta 
masyarakat  desa  yang  sudah  mengerti  serta  peduli  akan  keberlangsungan  PNPM  Mandiri 
Perdesaan. 

• Lakukan curah pendapat tentang cara‐cara melakukan sosialisasi di desa. 
• Bahas isi dari sosialisasi program 



• Lakukan  pembahasan  tentang media media  yang  dapat  digunakan  untuk  sosialisasi  dan  cara 
menggunakannya. 

• Lakukan Penyimpulan dan Penegasan 
 
 
 
 
PENJELASAN MATERI: 
 
Sosialisasi dan penyebaran informasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan merupakan upaya untuk 
memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi mengenai program dan pelaksanaan PNPM Mandiri 
Perdesaan kepada masyarakat. Upaya ini juga diharapkan menjadi media pembelajaran mengenai konsep, 
prinsip, prosedur, kebijakan, tahapan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan kepada 
masyarakat luas. 
 
Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan menonjolkan prinsip prinsip . 
a. Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam 

proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, 
perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, 
pikiran, atau dalam bentuk materill 

b. Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah 
masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan 
keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan 
dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif 

 
Pelaksana Sosialisasi di Lapangan 
Pelaksana Teknis Sosialisasi dapat terdiri dari unsur-unsur perangkat Kecamatan dan Desa, Penanggung Jawab 
Operasional Kegiatan (PjOK), Fasilitator Kecamatan, Pendamping Lokal (PL), Badan Kerjasama Antar Desa 
(BKAD), Fasilitator Desa (FD) atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan didukung oleh Badan 
Perwakilan Desa (BPD), Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3), Tim Pemantau, dan tokoh-tokoh 
masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Pelaksana teknis sosialisasi di lapangan ini bertugas melaksanakan 
kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat langsung di kecamatan dan desa, dengan 
didukung oleh Tim Sosialisasi Kabupaten. 
Pelaku Sosialisasi Tingkat Desa  
Pelaku sosialisasi di Desa meliputi Kepala Desa, BPD, TPK, TPU, TP, KPMD dan tokoh masyarakat serta 
masyarakat desa yang sudah mengerti serta peduli akan keberlangsungan PNPM Mandiri Perdesaan.Tokoh-
tokoh masyarakat, seperti pemuka agama, tokoh adat atau tokoh pemuda, yang ada di perdesaan, seringkali 
merupakan tokoh panutan yang dipercaya dalam ucapan maupun tindakannya. Oleh sebab itu, keberadaan 
tokoh-tokoh tersebut menjadi salah satu pendukung kegiatan sosialisasi dan penyebarluasan informasi program. 
 
MEDIA SOSIALISASI 
Upaya sosialisasi dan penyebaran informasi dapat dilakukan melalui dua cara, yakni:  
- Pertemuan Langsung  
- Media Informasi, dengan menggunakan media komunikasi/  informasi dan media alternatif  lain, 

termasuk kegiatan promosi yang sifatnya terbuka untuk umum.  
Pertemuan Langsung  
Sosialisasi dan penyebaran informasi melalui pertemuan langsung dilakukan di setiap tingkatan, mulai dari 
tingkat nasional, provinsi, kabupaten sampai kecamatan dan desa, bahkan di dusun-dusun/kelompok. Selain 
dalam pertemuan-pertemuan formal yang sengaja diadakan dalam rangka pelaksanaan program, sosialisasi dan 
penyebaran informasi juga dapat dilakukan inter-personal/kelompok kecil secara informal atau memanfaatkan 
forum-forum pertemuan yang telah ada sebelumnya di lokasi.  
Pertemuan sosialisasi dan penyebaran informasi yang sengaja diadakan (formal) dalam rangka PNPM Mandiri 
Perdesaan di Kecamatan, Desa & Dusun sebagai berikut: 
- Sosialisasi di Kecamatan melalui Musyawarah Antar‐Desa 
- Sosialisasi di Desa melalui Musyawarah Desa 
- Sosialisasi  di Dusun  dan  Kelompok Masyarakat,  sekaligus  sebagai media  penggalian  gagasan 

dari masyarakat 



Pertemuan sosialisasi dan penyebaran informasi yang dilakukan secara interpersonal dan kelompok kecil (non 
formal) dapat dilakukan dengan cara : 

- Berbincang bincang mengenai program PNPM Manadiri Perdesaan, misalnya saat bertemu 
seseorang di  jalan, disawah, di pasar atau  tempat  lain. Bahkan bisa  kita  lakukan  saat  kita 
silaturrahmi ke tempat saudara atau tetangga kita. 

- Melakukan diskusi PNPM Mandiri Perdesaan pd waktu pengajian, arisan rt, atau pertemuan 
non formal lainnya. 

- Bahkan dapat kita lakukan pada waktu ngobrol di pos ronda. 
 
Hal-hal penting yang perlu diperhatikan ketika melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi 
melalui forum-forum pertemuan, antara lain: 
- Tentukan tujuan/ hasil yang ingin dicapai dari sosialisasi yang akan dilakukan 
- Pastikan  persiapan  penyelenggaraan  pertemuan  (lihat  Ceklis  Persiapan  Penyelenggaraan 

Pertemuan Sosialisasi) 
- Pastikan ketersediaan materi yang akan diinformasikan atau disampaikan (lihat Ceklis Informasi 

PNPM Mandiri Perdesaan untuk disampaikan dalam Pertemuan Sosialisasi).  
- Kesiapan untuk penyampaian materi seperti: metode, media atau alat yang digunakan 
- Evaluasi hasil sosialisasi yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilanya. Hasil evaluasi  ini 

dapat dijadikan pegangan bila akan melakukan sosialisasi lanjutan. Lihat Bagan Alir Sosialisasi 
 
Media Informasi 
Dewasa ini, cukup banyak media informasi yang berkembang di masyarakat dan dapat digunakan sebagai media 
penyebarluasan informasi, baik media informasi tradisional maupun modern. Beberapa media informasi yang 
dapat digunakan adalah: 

a. Media Visual  
- Papan Informasi 
- Poster 
- Spanduk 
- BuletinSurat Kabar 
- Situs Web / Blog 

b. Media Audio 
Seperti Radio. 

 
Media Alternatif 
Guna lebih mendekatkan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat luas, maka konsultan di lapangan harus 
dapat memanfaatkan setiap forum-forum pertemuan (sekecil apapun) sebagai media untuk kepentingan 
sosialisasi dan penyebaran informasi.  

a. Pameran dan Bazaar  
b. Pentas Seni dan Budaya/ Pekan Olahraga dan Kesenian 
c. Perpustakaan   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

POKOK BAHASAN  : C. TEKNIS PELAKSANAAN 
TUGAS 

 
 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  C.2. MUSYAWARAH DESA (MD)  SOSIALISASI 

TUJUAN  :  • Peserta  dapat  menjelaskan  pengertian  Musyawarah  Desa 
Sosialisasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 

• Peserta latih mampu dan mengerti tentang prinsip prinsip program 
yang ditonjolkan dalam tahapan MD sosialisasi 

• Peserta dapat menjelaskan  tujuan, waktu &  tempat Musyawarah 
Desa Sosialisasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 

• Peserta  dapat menjelaskan  pelaku,  pemandu, materi, metode  & 
media  Musyawarah  Desa  Sosialisasi  dalam  PNPM  Mandiri 
Perdesaan. 

• Peserta memahami manfaat dari Musyawarah Desa Sosialisasi 
• Peserta dapat melaksanakan Musyawarah Desa Sosialisasi program 

PNPM Mandiri Perdesaan.  

DURASI  :  90 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  • Bahan Bacaan MD Sosialisasi 
• Ceklis Sosialisasi 
• Titik Kritis dalam MD Sosialisasi 

 
PENGANTAR: 
 
Musdes  Sosialisasi  merupakan  musyawarah  masyarakat  desa  yang  dilaksanakan  segera  setelah 
MAD  sosialisasi.  Musyawarah    ini  juga  masih  bagian  dari  kegiatan  sosialisasi  PNPM  Mandiri 
Perdesaan di desa. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
• Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
• Jelaskan  tentang  pengertian,  tujuan, waktu  dan  tempat MD  Sosialisasi  dalam  PNPM Mandiri 

Perdesaan. 
• Curah  pendapat  dengan  peserta  latih  prinsip  prinsip  apa  saja  yang  harus    ditonjolkan  dalam 

kegiatan MD  sosialisasi, dengan pertama kali menyebutkan 10 prinsip yang ada di PTO PNPM 
Mandiri  Perdesaan,  peserta  latih  diberi  kesempatan  untuk  menganalisa  prinsip  mana  yang 
ditonjolkan  dalam  tahapan MD  sosialisasi,  hasilnya  di  bahas  bersama  fasilitator memberikan 
penegasan hasil dari curah pendapat. 

• Jelaskan  tentang  pelaku,  pemandu, materi, metode  dan media MD  Sosialisasi  dalam  PNPM 
Mandiri Perdesaan. 

• Jelaskan tentang palaksanaan MD Sosialisasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 
• Lakukan curah pendapat tentang MD Sosialisasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 
• Minta peserta untuk menjadi  sukarelawan dalam proses MD  Sosialisasi dalam  PNPM Mandiri 

Perdesaan, baik yang berperan sebagai pemandu maupun peserta. Proses MD Sosialisasi dalam 
PNPM  Mandiri  Perdesaan  tetap  diyatangkan  didepan  sebagai  panduan  peserta  dalam 
memainkan peran sesuai dengan yang dia dapatkan. 



• Lakukan  curah  pendapat  dalam  mencermati  proses  MD  Sosialisasi  dalam  PNPM  Mandiri 
Perdesaan yang  telah dilakukan  sebelumnya  terkait hal hal apa  saja yang perlu diperbaiki dan 
disempurnakan terutama terkait dengan tradisi, kondisi dan karakteristik di lokasi peserta. 

• Lakukan Penyimpulan dan Penegasan 
 
 
 
 
 
PENJELASAN MATERI: 
 
TUJUAN MUSYAWARAH DESA SOSIALISASI 
a. Memperkenalkan  PNPM  Mandiri  Perdesaan  kepada  BPD,  aparat  pemerintah  desa,  tokoh 

masyarakat dan masyarakat umum di desa, 
b. Memilih  Ketua  TPK  sebagai  penanggung  jawab  operasional  kegiatan  di  desa,  Sekretaris  dan 

Bendahara TPK, 
c. Memilih dan menetapkan 2 orang KPMD yaitu 1 orang laki‐laki dan 1 orang  perempuan, 
d. Menyepakati dan menetapkan jadwal musyawarah  desa Informasi hasil MAD prioritas usulan, 
e. Menyepakati pembuatan dan lokasi pemasangan Papan Informasi PNPM Mandiri Perdesaan dan 

media informasi lainnya, 
 
Dalam kegiatan musyawarah desa sosialisasi prinsip prinsip yang harus ditonjolkan adalah 
c. Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses 

atau  alur  tahapan  program  dan  pengawasannya, mulai  dari  tahap  sosialisasi,  perencanaan, 
pelaksanaan, dan pelestarian  kegiatan dengan memberikan  sumbangan  tenaga, pikiran,  atau 
dalam  bentuk  materill,  dalam  tahap  pelaksanaan  MD  sosialisasi  diharapkan  partisipasi 
masyarakat  bisa  maksimal  terutama  untuk  masyarakat  miskin  yang  ada  di  desa,  kualitas 
partisipasi  juga  bukan  hanya  berdasarkan  jumlah  kehadirin  tetapi  bagaimana  masyaralkat 
berperan aktif dalam kegiatan musyawarah ini  

d. Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat 
memiliki  akses  terhadap  segala  informasi  dan  proses  pengambilan  keputusan  sehingga 
pengelolaan  kegiatan  dapat  dilaksanakan  secara  terbuka  dan  dapat  dipertanggungjawabkan 
baik  secara  moral,  teknis,  legal,  maupun  administratif,  kegiatan  musyarah  desa  sosialisasi 
diharapkan  terbuka  dalam  segala  informasi  yang  disampaikan  kepada masyarakat  sehingga 
masyarakat  bisa mengemukakan  pendapat  yang mereka  sampaikan  berdasar  informasi  yang 
benar 

e. Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin 
adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin, kegiatan sosialisasi 
harus melibatkan masyarakat miskin, harus mendengarkan usulan, pendapat dari masyarakat 
miskin  yang  hadir  dengan  memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat  miskin  untuk 
menyampaikan pendapatnya saat diadakan musyawarah didesa 

 
 

Persiapan 
1. PJOK  bersama  Fasilitator  Kecamatan  dan  BKAD  memastikan  kembali  jadwal  dan  tempat 

pelaksanaan Musdes Sosialisasi dengan Kepala Desa yang bersangkutan. 
2. PJOK bersama  Fasilitator Kecamatan dan BKAD memastikan  calon‐calon KPMD, PL,   TPK,  TPU 

hasil identifikasi sebelumnya dapat hadir di musyawarah  desa sosialisasi.  
3. PJOK bersama Fasilitator Kecamatan dan BKAD memastikan informasi pelaksanaan musyawarah  

desa  sosialisasi  telah  tersebar di masyarakat, baik melalui papan‐papan  informasi  atau media 
pertemuan–pertemuan yang ada di desa.  



4. PJOK  bersama  Fasilitator  Kecamatan  dan  BKAD mengumpulkan  informasi  yang  berhubungan 
dengan desa yang akan dikunjungi dalam rangka memfasilitasi pertemuan tersebut. 

5. PJOK bersama Fasilitator Kecamatan dan BKAD menyiapkan materi yang akan disampaikan, alat 
dan  tempat yang akan digunakan.   Usahakan  tempat duduk ditata menjadi setengah  lingkaran 
atau seperti huruf “U”.  

6. PJOK bersama Fasilitator Kecamatan dan BKAD melakukan penyeleksian awal calon KPMD dan 
calon  TPK  (acuan  seleksi  serta  wawancara  calon  KPMD  dan  calon  TPK  dapat  dilihat  dalam 
penjelasan 5 PTO). 

7. Fasilitator Kecamatan dan BKAD menuliskan nama‐nama calon KPMD dan nama‐nama calon TPK 
hasil seleksi dalam kertas lebar dengan huruf besar dan mudah dibaca oleh banyak orang. 

8. Fasilitator  Kecamatan  dan  BKAD memastikan  tempat  pertemuan  dan  peralatan  lainnya  yang 
memungkinkan terselenggaranya pertemuan secara efektif. 

9. Fasilitator Kecamatan dan BKAD menyiapkan agenda pertemuan, notulen pertemuan dan daftar 
hadir. 

 

Proses 

1. Sambutan oleh Kepala Desa yang sekaligus menjelaskan maksud  dan tujuan  pertemuan, 
2. Penjelasan  tentang  PNPM Mandiri  Perdesaan  oleh  PJOK  bersama  Fasilitator  Kecamatan  dan 

BKAD  dengan  materi  yang  sudah  dipersiapkan  sebelumnya  termasuk  hasil‐hasil  MAD  
Sosialisasi, 

3. Tanya jawab dan klarifikasi terhadap hal‐hal yang dianggap masih belum jelas oleh peserta, 
4. Menjelaskan kriteria KPMD  dan pengurus TPK beserta uraian tugasnya termasuk hak /insentif 

dan kewajibannya serta proses pemilihannya, 
5. Memfasilitasi proses pemilihan KPMD.  Penjelasan lebih lanjut mengenai proses ini dapat dilihat 

dalam  Penjelasan 5 Petunjuk Teknis Operasional, 
6. Memfasilitasi proses pemilihan Ketua,  Sekretaris dan Bendahara TPK. Penjelasan  lebih  lanjut 

mengenai proses ini dapat dilihat dalam  Penjelasan 5 Petunjuk Teknis Operasional, 
7. Menjelaskan dan meminta kesepakatan mengenai proses pembuatan,  lokasi pemasangan dan 

penanggung jawab papan‐papan  informasi PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di desa, 
8. Menyampaikan rencana kegiatan selanjutnya sekaligus menutup  acara pertemuan, 
9. Membuat Berita Acara  Musdes Sosialisasi. 
 
Musdes sosialisasi merupakan pertemuan masyarakat desa  sebagai ajang sosialisasi atau 
penyebarluasan informasi PNPM Mandiri Perdesaan di desa. 
 
Hasil yang diharapkan dalam musdes sosialisasi adalah sebagai berikut: 
m. Tersosialisasinya informasi pokok PNPM Mandiri Perdesaan  meliputi : tujuan, prinsip, kebijakan, 

pendanaan, organisasi, proses dan prosedur yang dilakukan kepada masyarakat desa, 
n. Dipahaminya  kebijakan  tentang  pemetaan    RTM,  pembentukan  BKAD,  penanganan masalah, 

pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi, pola penyampaian informasi, 
o. Tersosialisasinya keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah antar desa sosialisasi, 
p. Adanya  pernyataan  kesanggupan  atau  kesedian  desa  untuk  mematuhi  dan  melaksanakan 

ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan, 
q. Terpilihnya Pengurus TPK terdiri dari; Ketua, Sekretaris, dan  Bendahara, 
r. Tersosialisasinya  konsep  dan  kebijakan,  perencanaan  kegiatan  dengan  pola Menggagas Masa 

Depan Desa (MMDD) sebagai dasar penyusunan RPJMDes. 
s. Tersosialisasikannya pola pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi, 
t. Ditetapkannya BPD sebagai lembaga pengawas pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan  di desa.  
u. Dibentuk  tim  pemantau  dari  unsur  masyarakat  untuk  melakukan  pemantauan  pelaksanaan 

kegiatan. 



v. Dipilih  dan  ditetapkannya  KPMD  atau  kader  desa  dan  kader  teknik  yang  akan memfasilitasi 
masyarakat dalam menyelenggarakan proses PNPM Mandiri Perdesaan,  

w. Disepakati dan ditetapkannya jadwal musyawarah desa perencanaan, 
x. Disepakati pembuatan dan  lokasi pemasangan papan  informasi PNPM Mandiri Perdesaan   dan 

media informasi lainnya, 
 
Peserta Musdes Sosialisasi terdiri dari: 
a. Kepala desa dan aparat desa, 
b. BPD atau sebutan lainnya, 
c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),  
d. Wakil RTM desa,  
e. Wakil perempuan, 
f. LSM/ormas, 
g. Tokoh masyarakat, tokoh agama, 
h. Anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir. 
Fasilitator dalam musdes sosialisasi adalah Fasilitator Kecamatan atau PjOK. Fasilitator perlu 
mengupayakan seoptimal mungkin agar sekurang‐kurangnya 40% dari peserta Musdes Sosialisasi 
adalah perempuan.  
Pendanaan atas penyelenggaraan musdes berasal dari DOK, swadaya desa atau masyarakat. 
Dokumen yang dihasilkan: 
 Berita Acara Keputusan Hasil Musyawarah Desa 
 Surat Pernyataan Kesanggupan Desa untuk berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hal–hal yang harus Diperhatikan 

 
 Persiapkan materi  (tulis  di  kertas  lebar  dengan  huruf  besar  dan mudah  dibaca  oleh 
banyak orang dari jarak yang relatif jauh). 

 Gunakan media,  alat  bantu  yang  telah  tersedia  seefektif mungkin  agar masyarakat 
mudah memahami penjelasan tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. 

 Hindari  penggunaan  bahasa  asing  yang  akan  menyulitkan  masyarakat  dalam 
memahaminya. 

 Pastikan masyarakat yang paling miskin dan perempuan ikut dalam pertemuan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CEKLIS PERSIAPAN 
PERTEMUAN SOSIALISASI 

Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa 
 

Siapkan Undangan (minimal dua minggu sebelum pelaksanaan pertemuan. Isi 
undangan menyebutkan waktu, tempat dan tujuan pertemuan) 

Undangan ditandatangani oleh yang berhak mengundang (Di tingkat desa dan 
kecamatan, dibuka peluang bagi masyarakat yang berminat untuk hadir) 

Konfirmasi/ Pemberitahuan Kehadiran Peserta (minimal 2 hari sebelum 
pelaksanaan 

Tempat dan Peralatan telah tersedia dan cukup memadai 

Konsumsi sesuai perkiraan jumlah peserta 

Materi dan Bahan yang akan dibagikan telah tersedia sesuai perkiraan jumlah 
peserta 

Materi dan Bahan untuk presentasi telah disiapkan dengan baik 

Materi pendukung sosialisasi untuk ditempel di tempat/ ruang pertemuan (poster, 
buletin, dll) telah tersedia 

Pengupayaan alat dokumentasi 

  Adakan pertemuan dengan penyelenggara dan penyaji lainnya untuk 
membicarakan rincian pelaksanaan pertemuan  dan peran masing-masing 

Jadwal Acara   

            Tempat diatur berbentuk huruf U, seandainya memungkinkan 

      Pengupayaan alat dokumentasi 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CEKLIS INFORMASI PNPM MANDIRI PERDESAAN 
UNTUK DISAMPAIKAN DALAM PERTEMUAN SOSIALISASI 

 

 
 

Latar Belakang, Tujuan, Keluaran dan Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan 

 

Prinsip‐Prinsip PNPM Mandiri Perdesaan 

 
Bertumpu pembangunan manusia       Kesetaraan Keadilan Gender 

Otonomi     Demokratis 

Desentralisasi    Transparansi dan Akuntabel 

Berorientasi pada masyarakat miskin Prioritas 

Partisipasi     Keberlanjutan 

Ketentuan Dasar PNPM Mandiri Perdesaan 
 

Desa Berpartisipasi 

Kriteria dan Jenis Kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan 

Jenis Kegiatan yang Dilarang dalam PNPM Mandiri Perdesaan 

Jumlah dan Mekanisme Usulan Kegiatan 

Swadaya 

Pelestarian Kegiatan 

Kesetaraan dan Keadilan Gender 

Sanksi 

Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Lembaga, Pemerintahan Lokal 

Pendampingan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal 

Pendanaan 

Sumber dan Alokasi Dana PNPM Mandiri Perdesaan 

Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana 

Sumber dan Alokasi Dana TPK, UPK dan Proses PNPM Mandiri 
Perdesaan 

Fungsi dan Peran Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan 
 

Tahapan Pelaksanaan Program 

 

Perencanaan Kegiatan



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
POKOK BAHASAN  : C. TEKNIS PELAKSANAAN 

TUGAS 
 
 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  C.3. PERTEMUAN KELOMPOK UNTUK PENGGALIAN GAGASAN 

TUJUAN  :  • Peserta  dapat menjelaskan  pengertian  Penggalian Gagasan  dalam 
PNPM Mandiri Perdesaan. 

• Peserta latih mampu dan mengerti tentang prinsip prinsip program 
yang ditonjolkan dalam tahapan penggalian gagasan  

• Peserta  dapat  menjelaskan  tujuan,  waktu  &  tempat  Penggalian 
Gagasan dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 

• Peserta  dapat  menjelaskan  pelaku,  pemandu,  materi,  metode  & 
media Penggalian Gagasan dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 

• Peserta memahami manfaat dari Penggalian Gagasan 
• Peserta  dapat melaksanakan  Penggalian  Gagasan  program  PNPM 

Mandiri Perdesaan.  

DURASI  :  90 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  • Bahan Bacaan Penggalian Gagasan 
• Formulir Penggalian Gagasan 
• Titik Kritis dalam Penggalian Gagasan 

 
PENGANTAR: 
 
Perencanaan kegiatan di desa, dimulai dengan  tahap penggalian gagasan  sampai dengan musdes 
perencanaan atau dikenal dengan istilah Menggagas Masa Depan Desa (MMDD). Ada 2 tahap yang 
harus  dilakukan  dalam  pertemuan  kelompok  untuk  penggalian  gagasan  yakni  pertemuan  dusun 
untuk  pembuatan  peta  sosial  dan musyawarah  penggalian  gagasan  itu  sendiri.  Kelompok  yang 
dimaksud  dalam  proses  sosialisasi  dan  penggalian  gagasan  di  sini  adalah  sekumpulan  warga 
masyarakat (kelompok laki‐laki, perempuan, atau campuran) yang tergabung dalam: 
10. Ikatan  kemasyarakatan  yang  berlatar  belakang  wilayah  (misalnya  RW/  RK/  RT/  Dusun/ 

Kampung atau yang lainnya). 
11. Kelompok–kelompok  yang  sudah  ada  (kelompok  arisan,  kelompok  usaha  bersama,    kelompok 

keagamaan, dan lain lain). 
12. Pengelompokan masyarakat lainnya sesuai kondisi setempat. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
• Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
• Jelaskan  tentang  pengertian,  tujuan,  waktu  dan  tempat  Penggalian  Gagasan  dalam  PNPM 

Mandiri Perdesaan. 
• Curah  pendapat  dengan  peserta  latih  prinsip  prinsip  apa  saja  yang  harus    ditonjolkan  dalam 

kegiatan  penggalian  gagasan,  dengan  pertama  kali menyebutkan  10  prinsip  yang  ada  di  PTO 
PNPM Mandiri Perdesaan, peserta latih diberi kesempatan untuk menganalisa prinsip mana yang 
ditonjolkan  dalam  tahapan  penggalian  gagasan,  hasilnya  di  bahas  bersama  fasilitator 
memberikan penegasan hasil dari curah pendapat. 

• Jelaskan tentang pelaku, pemandu, materi, metode dan media Penggalian Gagasan dalam PNPM 
Mandiri Perdesaan. 

• Jelaskan tentang palaksanaan Penggalian Gagasan dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 



• Lakukan curah pendapat tentang Penggalian Gagasan dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 
• Minta  peserta  untuk  menjadi  sukarelawan  dalam  proses  Penggalian  Gagasan  dalam  PNPM 

Mandiri Perdesaan, baik yang berperan  sebagai pemandu maupun peserta. Proses Penggalian 
Gagasan dalam PNPM Mandiri Perdesaan  tetap diyatangkan didepan sebagai panduan peserta 
dalam memainkan peran sesuai dengan yang dia dapatkan. 

• Lakukan  curah pendapat dalam mencermati proses Penggalian Gagasan dalam PNPM Mandiri 
Perdesaan yang  telah dilakukan  sebelumnya  terkait hal hal apa  saja yang perlu diperbaiki dan 
disempurnakan terutama terkait dengan tradisi, kondisi dan karakteristik di lokasi peserta. 

• Lakukan Penyimpulan dan Penegasan 
 
PENJELASAN MATERI: 
 
PENGGALIAN GAGASAN BERSAMA MASYARAKAT 
Tujuan 
f. Memperkenalkan  PNPM  Mandiri  Perdesaan  kepada  kelompok  laki‐laki,  perempuan,  atau 

campuran. 
g. Melakukan pendataan dan memperbaharui data RTM. 
h. Melakukan Penyusunan Peta Sosial. 
i. Menggali  gagasan  kegiatan  untuk  diusulkan  dalam  musyawarah  khusus  perempuan  dan 

musyawarah  desa perencanaan. 
j. Menentukan  utusan  kelompok/dusun  ke  musyawarah  khusus  perempuan  dan  musdes 

perencanaan. 
 
Prinsip prinsip yang ditonjolkan dalam melakukan penggalian gagasan 
a. Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin 

adalah  segala  keputusan  yang  diambil  berpihak  kepada  masyarakat  miskin,  gagasan  yang 
dihasilkan harus hasil penggalian dari kebutuhan masyarakat desa terutama masyarakat miskin 

b. Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses 
atau  alur  tahapan  program  dan  pengawasannya,  mulai  dari  tahap  sosialisasi,  perencanaan, 
pelaksanaan,  dan  pelestarian  kegiatan  dengan memberikan  sumbangan  tenaga,  pikiran,  atau 
dalam bentuk materill, masyarakat harus berpartisipasi dalam menggali gagasan yang menjadi 
kebutuhan masyarakat desa 

c. Prioritas. Pengertian prinsip prioritas adalah  masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan 
dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan, 
penggali an gagasan harus mengutamakan gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat miskin 
yang ada di desa 

 
Persiapan 
1. Menemukenali kelompok–kelompok masyarakat yang ada di dusun, baik  itu kelompok  laki‐laki, 

perempuan ataupun campuran (laki‐laki dan perempuan). 
2. Mematangkan  rencana  dan  jadwal  kerja  yang  dibuat,  serta memastikan  jadwal  pertemuan‐

pertemuan  kelompok  masyarakat  dusun  (misalnya  dengan  menghubungi  kepala  dusun  dan 
ketua kelompok) supaya Fasilitator Kecamatan bisa ikut menghadiri beberapa  pertemuan ini.  

3. Mendatangi  tokoh‐tokoh  setempat  yang  dapat  membantu  pelaksanaan  sosialisasi  dan 
penggalian gagasan serta penyebarluasan informasi PNPM Mandiri Perdesaan. 

4. Mengumpulkan  informasi mengenai rencana pengembangan daerah atau kegiatan pemerintah 
dan swasta di dalam dan di sekitar desa tersebut. 

 

Proses 

10. Pertemuan Dusun Pembuatan Peta Sosial 
‐ Penentuan  Klasifikasi Kesejahteraan 



‐ Penyusunan peta sosial / kemiskinan 
‐ Pembuatan diagram venn kelembagaan 

11. Musyawarah Penggalian Gagasan 
‐ Peta Sosial, data RTM, dan  lembar diagram kelembagaan yang telah disepakati ditampilkan 

dan dijelaskan kepada peserta oleh fasilitator, serta sampaikan tentang visi program yang 
berupaya untuk mengurangi kemiskinan pada RTM yang ada, 

‐ Fasilitator  mengajak  peserta  untuk  menemukenali  masalah  yang  sering  dihadapi  dan 
mengakibatkan sebagian warga masih miskin. Apa penyebab masalah  tersebut? Apa yang 
harus dilakukan, dibangun, disediakan? Hasilnya dituliskan pada kertas plano, 

‐ Fasilitator mengajak peserta menemukan potensi  serta  sumber daya  lokal yang ada, pada 
peta  yang ada diperlihatkan apakah  sudah  tercantum,  jika belum perlu dilengkapi  sesuai 
lokasi yang ada, 

‐ Peserta  diminta  untuk  menyampaikan  gagasan  kegiatan  yang  dapat  mengatasi  masalah 
kemiskinan,  dan  didukung  potensi/sumberdaya  lokal,  sebagaimana  yang  ada  pada  peta 
sosial, gagasan yang disampaikan peserta setelah disepakati dituliskan pada tabel di bawah 
ini, dan digambarkan/diberi  tanda mencolok  (merah) pada  lokasi sesuai peta sosial, perlu 
disampaikan penegasan bahwa gagasan‐gagasan yang disampaikan peserta  tidak  terbatas 
pada  kurun waktu  saat  ini,  tetapi menjangkau  sampai  dengan  lima  (5)  tahun  yang  akan 
datang. 

‐ Tabel yang berisi gagasan‐gagasan  tersebut harus didokumentasikan dengan baik. 
‐ Diskusikan dengan peserta untuk membahas setiap gagasan berdasarkan kriteria‐kriteria: 

‐ Lebih bermanfaat untuk rumah tangga miskin daripada untuk    lainnya,   (sesuai     tabel 
pemetaan RTM), 

‐ Berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan, 
‐ Bisa dikerjakan oleh masyarakat, 
‐ Didukung oleh sumber daya yang ada, 
‐ Memiliki potensi untuk berkembang dan berkelanjutan. 

‐ KPMD memandu pemilihan wakil kelompok yang dianggap mampu mewakili aspirasi mereka 
untuk  hadir  pada  musyawarah  khusus  perempuan  atau  musdes  perencanaan.  Selesai 
pemilihan,  KPMD  menegaskan  kembali  bahwa  di  samping  wakil‐wakil  terpilih,  terbuka 
kesempatan bagi siapa saja yang berminat untuk hadir. 

‐ KPMD menjelaskan proses penentuan  gagasan  sebagai usulan  desa    akan dilakukan pada 
musyawarah  desa (khusus perempuan dan / atau perencanaan). 

‐ KPMD membacakan   gagasan yang muncul dan nama wakil‐wakil dari kelompok  sekaligus 
menjelaskan kembali kepada peserta musyawarah bahwa gagasan‐gagasan dari masyarakat 
tidak  otomatis  mendapatkan  pendanaan  dari  PNPM  Mandiri  Perdesaan,  tetapi  harus 
dikompetisikan  dengan  gagasan  atau  usulan  lainnya.  Pengambilan  keputusan 
pendanaannya akan dilakukan pada pertemuan MAD. 

‐ KPMD  meminta  kesepakatan  dari  yang  hadir  untuk  melakukan  pertemuan  lagi  bila 
pertemuan pertama dianggap belum banyak yang hadir mengemukakan gagasannya. 

‐ KPMD membuat Berita Acara proses sosialisasi dan penggalian gagasan kelompok  
‐ Penutup. 
 

 
Penggalian gagasan adalah proses untuk menemukenali gagasan‐gagasan kegiatan atau kebutuhan 
masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi dan mengembangkan 
potensi  yang  ada di masyarakat.  Tahap  awal dari proses penggalian  gagasan  adalah mengadakan  
pertemuan di   dusun untuk membuat peta  sosial kemiskinan bersama‐sama dengan warga dusun 
setempat. 
 



Tahap  awal  dari  proses  penggalian  gagasan  adalah  mengadakan    pertemuan  di    dusun  untuk 
membuat peta sosial kemiskinan bersama‐sama dengan warga dusun setempat.  Metode atau teknik 
yang  digunakan dalam pembuatan peta sosial  dalam pertemuan dusun sebagai berikut : 
c. Penentuan  Klasifikasi Kesejahteraan dan Pemetaan Sosial 

Tujuan  penentuan  klasifikasi  kesejahteraan  adalah  mengelompokkan  rumah  tangga  di  desa 
dalam  kategori  kaya,  menengah  dan  miskin  menurut  kriteria  dan  istilah    setempat.  Hasil 
pengelompokan  selanjutnya  digunakan  untuk  menggambarkan  rumah  tangga‐rumah  tangga 
yang  ada  di  desa  pada    sebuah  peta. Dalam  proses  ini,  fasilitator  harus mendokumentasikan 
kriteria dan daftar rumah tangga miskin. 
Langkah‐langkah penentuan klasifikasi kesejahteraan    sebagai berikut: 
ii. Masyarakat yang hadir diminta untuk mengungkapkan bagaimana  tingkatan kesejahteraan 

yang ada dalam masyarakat selama ini, atau bagaimana mereka membedakan rumah tangga 
dalam  komunitas  desa mereka, misalnya  ada  rumah  tangga  yang  kaya, menengah  atau 
miskin. Jenis tingkatan yang disebutkan masyarakat dicatat. 

iii. Masyarakat  yang  hadir  dibagi  menjadi  3  kelompok  diskusi;  kelompok  diskusi 
tentang rumah tangga kaya, menengah, dan miskin. 

iv. Masing‐masing  kelompok  diminta membuat  sebuah  gambar  yang menjelaskan 
tentang tingkat kesejahteraan sesuai topik bahasannya,(gambar mengacu pada realitas yang 
ada di masyarakat) 

v. Selesai membuat gambar,   pandu setiap kelompok untuk mendiskusikan ciri‐ciri  
tingkat kesejahteraan sesuai topik bahasannya. Ciri‐ciri yang disepakati kemudian dituliskan 
dalam kertas. 

vi. Pemetaan    RTM  partisipatif:  Masyarakat  diminta  untuk  melakukan  pemetaan  RTM 
partisipatif  untuk  lebih  menjabarkan  kategori  miskin  dan  sangat  miskin.  Pengertian 
Pemetaan RTM Partisipatif adalah merumuskan kriteria dan mengidentifikasi   nama kepala 
keluarga, jumlah, dan lokasi RTM dan sangat miskin di dusun. Tujuan dari Pemetaan adalah 
mendapatkan kriteria dan baseline data RTM yang mendekati kenyataan tentang kelompok 
sasaran  program.  Pemetaan    ini  juga  bermanfaat  untuk  digunakan  sebagai  aspek  yang 
dominan dalam menentukan kelayakan suatu usulan oleh team verifikasi usulan.   Kegiatan 
ini  dilakukan  di  dusun  dan  difasilitasi  oleh  KPM‐D/K  di  bawah  supervisi  Fasilitator 
Kecamatan.  Kegiatan  ini  dilakukan  dengan  tahap,  pertama, menggunakan  alat  penentuan 
kriteria  dan  kategori  rumah  tangga  miskin  dan  sangat  miskin,  dan  kedua  melakukan 
pemetaan berdasarkan kriteria dan kategori itu. 

 
Setelah membuat  klasifikasi  tingkatan  kesejahteraan,  peserta  pertemuan  dusun  difasilitasi  untuk 
membuat  peta  sosial.  Penyusunan  peta  sosial  dilakukan  dengan menggambarkan  dalam  sebuah 
sketsa peta dusun/ desa tentang:  
Kondisi geografis, sumber daya alam, fasilitas umum, dan potensi desa lainnya, termasuk yang di luar 
batas desa tetapi membawa pengaruh besar terhadap sosial ekonomi desa, seperti hutan, tambang, 
kebun, pabrik, pasar, dan alur transportasi strategis. 
 
Kegunaan Peta sosial adalah sebagai alat bantu dalam: 

 Menggali  gagasan  masyarakat  dalam  menentukan  kegiatan‐kegiatan  apa  saja  yang  dapat 
memenuhi kebutuhan dan berguna bagi mayoritas rumah tangga miskin.  

  Melaksanakan  dan  memantau  tahapan  PNPM  Mandiri  Perdesaan,  seperti  penulisan  usulan, 
verifikasi, musyawarah desa, dan musyawarah antar desa. 

Sebelum Musyawarah Khusus Perempuan, Fasilitator Kecamatan bersama KPMD/K menggabungkan 
daftar rumah tangga miskin dan sangat miskin berikut kriterianya, serta peta sosial hasil pertemuan 
dusun‐dusun menjadi  baseline  desa  tentang  rumah  tangga miskin  dan  sangat miskin,  serta  peta 
sosial dusun/ desa.  



Untuk melengkapi peta sosial yang telah dibuat, selanjutnya adalah  melakukan pemetaan lembaga‐
lembaga  yang  ada di dusun dan desa,  termasuk  kelompok  simpan pinjam perempuan,  serta pola 
hubungan yang ada. Tujuan pemetaan  lembaga desa adalah agar masyarakat dapat memanfaatkan 
lembaga yang ada untuk sarana memecahkan masalah yang dihadapi serta mengoptimalkan potensi 
lingkungan yang dimiliki. Metode pemetaan  lembaga dengan menggunakan metode diagram Venn 
yaitu dengan menemukenali  lembaga  yang paling  dekat dengan  lokasi masyarakat,  kekuatan dan 
potensinya, hubungan antar lembaga, serta peluang dan manfaatnya bagi masyarakat. 
Dokumen yang dihasilkan: 
 Form kriteria dan kategori rumahtangga miskin dan sangat miskin 
 Form daftar KK rumahtangga miskin dan sangat miskin 
 Peta/ sketsa dusun 
 Form diagram venn kelembagaan 

 
d. Musyawarah Penggalian Gagasan 

Musyawarah  penggalian  gagasan  adalah  pertemuan  kelompok‐kelompok/dusun  untuk 
menemukan  gagasan‐gagasan  sesuai  kebutuhan masyarakat  terutama  RTM. Gagasan‐gagasan 
yang disampaikan oleh masyarakat tidak sekedar gagasan kegiatan yang diajukan dalam rangka 
mendapatkan  dana  PNPM  Mandiri  Perdesaan,  tetapi  berupa  gagasan‐gagasan  dalam  kaitan 
langsung penanggulangan kemiskinan.  
Kelompok  yang  dimaksud  dalam  proses  penggalian  gagasan  adalah  sekumpulan  warga 
masyarakat  (laki‐laki,  perempuan,  atau  campuran)  yang  tergabung  dalam:  (a)  Ikatan 
kemasyarakatan  yang  berlatar  belakang wilayah  seperti  RT,  RW, RK, Dusun,Kampung,  jurong, 
banjar  atau  yang  lainnya;  (b)  Kelompok–kelompok  informal  di masyarakat  seperti  kelompok 
arisan,  kelompok usaha  bersama,  atau  kelompok  keagamaan;  (c)  Pengelompokan masyarakat 
lainnya sesuai keadaan setempat.   
Musyawarah penggalian gagasan dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan  rutin kelompok 
yang  sudah  ada  (formal maupun  informal).  Bahan  yang  diperlukan  adalah  peta  sosial  dusun, 
daftar rumah tangga miskin dan sangat miskin di dusun berikut kriterianya, serta lembar diagram 
Venn kelembagaan. 
Hasil yang diharapkan dari musyawarah penggalian gagasan adalah: 
i. Dipahaminya  hal‐hal  pokok  tentang  PNPM Mandiri  Perdesaan   meliputi    tujuan,  prinsip, 

ketentuan dasar, dan alur kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan  yang akan dilakukan, 
ii. Gagasan‐gagasan    kegiatan maupun  visi  ke  depan  dari masyarakat  untuk mengatasi 

permasalahan dan penyebab kemiskinan, berdasarkan potensi dan sumber daya  lokal yang 
dimiliki, 

Dokumen yang dihasilkan: 
 Berita Acara Keputusan Hasil Musyawarah 
 Daftar Gagasan  
 

 
Contoh Formulir Kriteria dan Kategori RTM 

 

No  Kriteria 
Kategori (V) 

Miskin Sangat Miskin 
   
   
   
   
   
   

 



Contoh Formulir Pemetaan RTM 
 

No  Nama  Alamat 
Jumlah  
Anggota  
Keluarga 

Kategori 

Miskin  Sangat  Miskin 

         
         
         
         
         

 

 

Hal‐hal yang harus Diperhatikan 
 

 Persiapkan materi  (tulis di kertas  lebar dengan huruf besar dan mudah dibaca oleh 
banyak orang dari jarak yang relatif jauh). 

 Seluruh  warga masyarakat  berhak  untuk mendapatkan  informasi  dan mengajukan 
usulan kegiatan secara berkelompok.   

 Sosialisasi dan penggalian  gagasan bisa dilakukan pada pertemuan‐pertemuan  rutin  
kelompok/dusun  yang  sudah  ada.  Paling  sedikit  ada  dua  kali  pertemuan  di  setiap 
dusun  (satu  pertemuan  khusus  dengan  perempuan)  di  samping  pertemuan‐
pertemuan kelompok. 

 Sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan di kelompok/dusun tidak harus dilakukan dalam 
suasana  pertemuan  yang  formal.  Manfaatkan  berbagai  kesempatan  untuk 
memperkenalkan PNPM Mandiri Perdesaan, terutama ketika orang berkumpul. 

 Utamakan    pertemuan  kelompok  yang  sudah  ada,  baik  kelompok  formal maupun 
informal misalnya  kelompok  tani,  kelompok  penebas,  kelompok  bakulan,  kelompok 
arisan, kelompok pengajian, kelompok kerja dan kelompok lainnya yang ada di desa. 

 Untuk pertemuan dusun, pilih waktu yang diperkirakan sebanyak mungkin masyarakat 
dapat hadir. 

 Buat suasana pertemuan yang memungkinkan semua masyarakat merasa bebas untuk 
bertanya dan mengemukakan gagasannya.   

 KPMD  harus  banyak  memberi  perhatian  kepada  masyarakat  yang  sulit  untuk 
mengungkapkan gagasannya. 

 Bila kelompok perempuan kurang aktif dalam mengungkapkan gagasannya, usahakan 
untuk membuat pertemuan khusus perempuan secara  informal atau adakan diskusi‐
diskusi dalam kelompok kecil yang memungkinkan perempuan untuk menyampaikan 
gagasan secara bersama.   

 Hindari  intervensi  yang mengharuskan masyarakat memenuhi  keinginan  orang  lain 
yang tidak cocok dengan keinginannya.  

 Pastikan  diseminasi  dan  penggalian  gagasan  sudah  dilakukan  kepada  seluruh 
masyarakat baik laki‐laki maupun perempuan.  

 Bila  dirasa  masyarakat  yang  kurang  mampu  belum  mempunyai  kesempatan  yang 
cukup  untuk  mengungkapkan  gagasannya,  lakukan  pertemuan  dengan  melibatkan 
mereka.   

 

 
 
 
 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
POKOK BAHASAN  :  C. TEKNIS PELAKSANAAN 

TUGAS 
 
 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  C.4. MUSYAWARAH KHUSUS PEREMPUAN 

TUJUAN  :  • Peserta  dapat  menjelaskan  pengertian  Musyawarah  Khusus 
Perempuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 

• Peserta latih mampu dan mengerti tentang prinsip prinsip program 
yang  ditonjolkan  dalam  tahapan  tahapan  musyawarah  khusus 
perempuan 

• Peserta  dapat menjelaskan  tujuan, waktu &  tempat Musyawarah 
Khusus Perempuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 

• Peserta  dapat  menjelaskan  pelaku,  pemandu,  materi,  metode  & 
media  Musyawarah  Khusus  Perempuan  dalam  PNPM  Mandiri 
Perdesaan. 

• Peserta memahami manfaat dari Musyawarah Khusus Perempuan 
• Peserta  dapat  melaksanakan  Musyawarah  Khusus  Perempuan 

program PNPM Mandiri Perdesaan.  

DURASI  :  90 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  • Bahan Bacaan MKP 
• Ceklis MKP 
• Titik Kritis dalam MKP 

 
PENGANTAR: 
 
Musyawarah  khusus  perempuan merupakan  pertemuan  di  tingkat  desa  yang  hanya  dihadiri  oleh 
perempuan untuk membahas gagasan‐gagasan yang berasal dari kelompok‐kelompok perempuan. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
• Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
• Jelaskan tentang pengertian, tujuan, waktu dan tempat Musyawarah Khusus Perempuan dalam 

PNPM Mandiri Perdesaan. 
• Curah  pendapat  dengan  peserta  latih  prinsip  prinsip  apa  saja  yang  harus    ditonjolkan  dalam 

kegiatan musyawarah kusus perempuan, dengan pertama kali menyebutkan 10 prinsip yang ada 
di  PTO  PNPM Mandiri  Perdesaan,  peserta  latih  diberi  kesempatan  untuk menganalisa  prinsip 
mana  yang  ditonjolkan  dalam  tahapan  musyawarah  kusus  perempuan,  hasilnya  di  bahas 
bersama fasilitator memberikan penegasan hasil dari curah pendapat 

• Jelaskan tentang pelaku, pemandu, materi, metode dan media Musyawarah Khusus Perempuan 
dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 

• Jelaskan tentang palaksanaan Musyawarah Khusus Perempuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 
• Lakukan  curah  pendapat  tentang  Musyawarah  Khusus  Perempuan  dalam  PNPM  Mandiri 

Perdesaan. 
• Minta peserta untuk menjadi sukarelawan dalam proses Musyawarah Khusus Perempuan dalam 

PNPM  Mandiri  Perdesaan,  baik  yang  berperan  sebagai  pemandu  maupun  peserta.  Proses 
Musyawarah  Khusus  Perempuan  dalam  PNPM Mandiri  Perdesaan  tetap  ditayangkan  didepan 
sebagai panduan peserta dalam memainkan peran sesuai dengan yang dia dapatkan. 



• Lakukan  curah  pendapat  dalam  mencermati  proses  Musyawarah  Khusus  Perempuan  dalam 
PNPM Mandiri Perdesaan yang  telah dilakukan sebelumnya  terkait hal hal apa saja yang perlu 
diperbaiki dan disempurnakan terutama terkait dengan tradisi, kondisi dan karakteristik di lokasi 
peserta. 

• Lakukan Penyimpulan dan Penegasan 
 
 
 
PENJELASAN MATERI: 
 
PELAKSANAAN MUSYAWARAH KHUSUS PEREMPUAN 
Tujuan : 
k. Menentukan  usulan  kegiatan  yang  merupakan  aspirasi  perempuan,  meliputi:  kegiatan 

pembangunan prasarana,  kegiatan peningkatan  kapasitas  kelompok usaha  ekonomi produktif, 
kegiatan bidang kesehatan, kegiatan bidang pendidikan. 

l. Menentukan  usulan  kegiatan  simpan  pinjam  bagi  kelompok  simpan  pinjam  perempuan  yang 
masih berjalan aktif dan berusia minimal 1 tahun.    

m. Memilih wakil perempuan untuk hadir dalam MAD prioritas usulan. 
n. Memilih wakil perempuan yang akan terlibat dalam penulisan usulan 
 
Prinsip  dalam  PNPM  Mandiri  Perdesaan  yang  harus  ditonjolkan  dalam  pelaksanaan  kegiatan 
Musyawarah kusus perempuan 
a. Kesetaraan  dan  keadilan  gender.    Pengertian  prinsip  kesetaraan  dan  keadilan  gender  adalah 

masyarakat  baik  laki‐laki    dan  perempuan  mempunyai  kesetaraan  dalam  perannya  di  setiap 
tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan,kesetaraan  juga dalam 
pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik 

b. Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses 
atau  alur  tahapan  program  dan  pengawasannya,  mulai  dari  tahap  sosialisasi,  perencanaan, 
pelaksanaan,  dan  pelestarian  kegiatan  dengan memberikan  sumbangan  tenaga,  pikiran,  atau 
dalam bentuk materill 

 
Persiapan 
13. KPMD memastikan  informasi  pelaksanaan Musyawarah  Khusus  Perempuan  telah  tersebar  di 

masyarakat,  baik  melalui  papan‐papan  informasi  atau  disampaikan  secara  lisan  dalam 
pertemuan–pertemuan perempuan yang ada di desa.  

14. Mengumpulkan  informasi mengenai rencana pengembangan daerah atau kegiatan pemerintah 
dan swasta di dalam dan di sekitar desa tersebut. 

15. KPMD mengidentifikasi dan menuliskan  seluruh gagasan prioritas yang berasal dari kelompok‐
kelompok  perempuan  pada  kertas  lebar  dengan  huruf  besar  dan mudah  dibaca  oleh  banyak 
orang dari jarak yang relatif jauh. 

Proses 

12. Penjelasan mengenai tujuan diadakannya Musyawarah Khusus Perempuan. 
13. Penjelasan  kembali  hal‐hal  pokok  mengenai  PNPM  Mandiri  Perdesaan,  khususnya  yang 

berkaitan dengan syarat/kriteria usulan, jenis kegiatan, swadaya, dan sanksi. 
14. Menyepakati  jenis  kegiatan  sebagai    usulan  perempuan  dan  usulan  kegiatan  simpan  pinjam 

khusus perempuan (bila ada) yang akan diajukan ke MAD prioritas usulan. 
• KPMD membacakan    gagasan‐gagasan unggulan  yang diperoleh dari  sosialisasi dan 

penggalian gagasan di kelompok‐kelompok perempuan. 
• Peserta  diajak  untuk  mengemukakan  dan  membahas  permasalahan  yang  ada  di 

dusun/desa yang menyangkut kepentingan umum dengan tidak mengabaikan masalah yang 



dihadapi  oleh  RTM  yang  ada  di  dusun/desa.  Pembahasan  permasalahan  dengan 
menggunakan  alat  bantu  Analisis  diagram  penyebab  kemiskinan,  hasil  klasifikasi 
kesejahteraan dan peta sosial yang dibuat dalam pertemuan dusun  

• Peserta   menyepakati usulan kegiatan sebagai usulan perempuan yang akan diajukan ke 
MAD    prioritas  usulan  berdasarkan  kriteria  prioritas  usulan.  Selanjutnya,  peserta 
menyepakati usulan kegiatan simpan pinjam yang akan diajukan ke MAD  prioritas usulan.   

• KPMD  menuliskan  hasil  kesepakatan  tersebut  pada  formulir  rekapitulasi  usulan  hasil 
musyawarah khusus perempuan. 

15. Pemilihan  tiga wakil  perempuan  yang  dianggap mampu menyampaikan  aspirasi  perempuan, 
khususnya berkaitan dengan usulan yang diajukan untuk hadir pada MAD  prioritas usulan dan 
penetapan usulan. 

16. Pemilihan wakil perempuan yang akan  terlibat dalam penulisan usulan  (bisa dipilih dari wakil 
perempuan yang akan hadir dalam MAD  prioritas usulan).   

17. KPMD membacakan  kembali  seluruh  hasil  kesepakatan musyawarah  khusus  perempuan  dan 
menuliskannya dalam berita acara.   

18. KPMD mengingatkan  kepada  seluruh  peserta bahwa  selain wakil perempuan  terpilih,  semua 
berhak untuk hadir dalam musyawarah  desa perencanaan.   

19. Penutup. 
 
MKP dihadiri oleh kaum perempuan dan dilakukan dalam rangka membahas gagasan‐gagasan dari 
kelompok‐kelompok    perempuan  dan  menetapkan  usulan  kegiatan  yang  merupakan  kebutuhan 
desa. 

Usulan yang disampaikan perlu mempertimbangkan hasil penggalian gagasan yang telah dilakukan 
sebelumnya.  Usulan  hasil  musyawarah  tersebut  selanjutnya  dilaporkan  ke  musyawarah  desa 
perencanaan untuk disahkan sebagai bagian dari  usulan desa.  

Bahan yang diperlukan adalah peta sosial dusun, daftar rumah tangga miskin dan sangat miskin di 
dusun berikut kriterianya, lembar diagram Venn kelembagaan, rekap hasil penggalian gagasan dari 
kelompok‐kelompok perempuan.  

 

Hasil yang diharapkan melalui pertemuan ini adalah :  

d. Ditetapkannya usulan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan,  
e. Ditetapkannya usulan dari kelompok perempuan selain usulan kegiatan simpan pinjam,  
f. Terpilihnya   calon‐calon wakil perempuan yang akan hadir di musyawarah antar desa   prioritas 

usulan. 
 

Metode yang digunakan dalam MKP adalah analisis penyebab kemiskinan dengan tujuan:  

a. Mengajak  perempuan mencari  permasalahan  penyebab  kemiskinan  yang  seringkali  dirasakan 
dalam kehidupan sehari‐hari, kemudian menganalisis dan mencari akar  permasalahannya, 

b. Menentukan kegiatan apa saja yang diperkirakan dapat mengatasi permasalahannya 
dari sudut pandang kelompok perempuan.   

 

Dokumen yang dihasilkan: 

 Berita Acara Keputusan Hasil Musyawarah 
 Daftar Usulan  
 Daftar seluruh Gagasan 
 
 



 
Hal‐hal yang harus  Diperhatikan 

 
 Pilih waktu yang diperkirakan sebanyak mungkin perempuan dapat hadir. 
 KPMD  perlu  memotivasi  perempuan  yang  hadir  dalam  musyawarah  khusus  perempuan 
untuk terus memperjuangkan usulannya.   

 Buat  suasana  pertemuan  yang  memungkinkan  semua  yang  hadir  merasa  bebas  untuk 
bertanya dan mengemukakan pendapatnya. 

 KPMD  harus  banyak  memberi  perhatian  kepada  perempuan  yang  sulit  mengungkapkan 
pendapatnya. 

 Persiapkan materi (tulis di kertas  lebar dengan huruf besar dan mudah dibaca oleh banyak 
orang dari jarak yang relatif jauh). 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POKOK BAHASAN  : C. TEKNIS PELAKSANAAN 
TUGAS 

 
 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  C.5 PENULISAN USULAN DESA 

TUJUAN  :  • Peserta  dapat  menjelaskan  pengertian  Penulisan  Usulan  Desa 
dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 

• Peserta latih mampu dan mengerti tentang prinsip prinsip program 
yang ditonjolkan dalam tahapan penulisan usulan 

• Peserta  dapat  menjelaskan  tujuan  Penulisan  Usulan  Desa  dalam 
PNPM Mandiri Perdesaan. 

• Peserta memahami manfaat Penulisan Usulan Desa 
• Peserta dapat melaksanakan Penulisan Usulan Desa program PNPM 

Mandiri Perdesaan.  

DURASI  :  90 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  • Bahan Bacaan Penulisan Usulan Desa 
• Titik Kritis dalam Penulisan Usulan Desa 

 
PENGANTAR: 
 
Penulisan usulan merupakan kegiatan untuk menguraikan secara tertulis gagasan‐gagasan kegiatan 
masyarakat  yang  sudah  disetujui  sebagai  usulan  desa  yang  akan  diajukan  pada MAD.  Proses  ini 
dilakukan oleh TPU  yang  telah dipilih dalam musyawarah desa perencanaan. Sebelum melakukan 
penulisan,  TPU  akan  mendapatkan  pelatihan  atau  penjelasan  terlebih  dahulu  dari  Fasilitator 
Kecamatan.  
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
• Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
• Jelaskan tentang pengertian dan tujuan Penulisan Usulan Desa dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 
• Curah  pendapat  dengan  peserta  latih  prinsip  prinsip  apa  saja  yang  harus    ditonjolkan  dalam 

kegiatan penulisan usulan proposal dari desa, dengan pertama kali menyebutkan 10 prinsip yang 
ada di PTO PNPM Mandiri Perdesaan, peserta latih diberi kesempatan untuk menganalisa prinsip 
mana  yang ditonjolkan dalam  tahapan penulisan proposal usulan dari desa, hasilnya di bahas 
bersama fasilitator memberikan penegasan hasil dari curah pendapat tersebut. 

• Lakukan curah pendapat tentang Penulisan Usulan Desa dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 
• Minta peserta untuk membagi dalam  tiga kelompok, bias berdasarkan abjad, angka atau  cara 

lain  yang  menghasilkan  tiga  kelompok.  Bagi  tugas  secara  acak,  dimana  tiap  kelompok 
mendapatkan satu  tugas menuliskan usulan.  Jadi ada  tiga kelompok berdasarkan bidang, yaitu 
kesehatan, pendidikan dan sapras. 

• Minta  tiap  kelompok  mempresentasikan  hasil  penulisan  usulan  sedang  kelompok  yang  lain 
menyempurnakan serta menanggapi. 

• Berdasarkan  hasil  diskusi  pleno  tadi,  lakukan  curah  pendapat  dalam  mencermati  Penulisan 
Usulan Desa dalam PNPM Mandiri Perdesaan yang  telah dilakukan  sebelumnya  terkait hal hal 
apa saja yang perlu diperbaiki dan disempurnakan terutama terkait dengan tradisi, kondisi dan 
karakteristik di lokasi peserta. 

• Lakukan Penyimpulan dan Penegasan 
 



PENJELASAN MATERI: 
 
Hasil yang diharapkan dari tim penulis usulan adalah tiga proposal  kegiatan berdasarkan keputusan 
Musdes Perencanaan yang akan diajukan ke MAD Prioritas Usulan,  serta dokumen‐dokumen yang 
diperlukan  untuk  musrenbang  reguler,  termasuk  RPJMDes  dan  RKPDes.  Dalam  penyusunan 
dokumen‐dokumen untuk musrenbang reguler, TPU merujuk kepada hasil perencanaan partisipatif 
yang telah dilakukan dan bekerjasama dengan perangkat pemerintahan desa/ kelurahan.  
 
Pengajuan  usulan  oleh  desa  harus  disertai  dengan  desain  sederhana,  yaitu  berupa  gambar  dari 
usulan  kegiatan  secara  umum  dengan  perkiraan  besaran  pembiayaannya.  Desa  juga  dapat 
mengajukan usulan dengan dilengkapi desain detail dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 
 
Prinsip pada kegiatan penulisan usulan yang harus menjadi perhatian dan diutamakan adalah 
f. Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses 

atau  alur  tahapan  program  dan  pengawasannya, mulai  dari  tahap  sosialisasi,  perencanaan, 
pelaksanaan, dan pelestarian  kegiatan dengan memberikan  sumbangan  tenaga, pikiran,  atau 
dalam  bentuk materill,  dalam  penulisan  usulan  harus  benar  dilakukan  oleh masyarakat,  ini 
bagian dari peningkatan kapasitas masyarakat sehingga masyarakat mandiri dalam perencanaan 
di desanya, fasilitator sebagai  pendamping dalam penulisan usulan 

g. Keberlanjutan.  Pengertian  prinsip  keberlanjutan  adalah  bahwa  dalam  setiap  pengambilan 
keputusan  atau  tindakan  pembangunan,  mulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan, 
pengendalian  dan  pemeliharaan  kegiatan  harus  telah  mempertimbangkan  sistem 
pelestariannya,  dalam  penulisan  usulan  juga  pertimbangan  keberlanjutan  dan  kelestarian 
kegiatan harus sudah diperhatikan agar dari awal 

 
Daftar Larangan :  
o. Pembiayaan  seluruh  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  militer  atau  angkatan  bersenjata, 

pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik, 
p. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat Ibadah, 
q. Pembelian  chainsaw,  senjata,  bahan  peledak,  asbes  dan  bahan‐bahan  lain  yang  merusak 

lingkungan (pestisida, herbisida, obat‐obat terlarang dan lain‐lain.), 
r. Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya, 
s. Pembiayaan gaji pegawai negeri, 
t. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak‐anak di bawah usia kerja, 
u. Kegiatan  yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang‐barang  yang 

mengandung tembakau, 
v. Kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas  perlindungan alam pada lokasi yang telah ditetapkan 

sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi tersebut, 
w. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan terumbu karang, 
x. Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau 

menuju negara lain, 
y. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai, 
z. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari 50 hektar (Ha), 
aa. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha 
bb. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar,  lebih dari 

10.000 meter kubik.  
 
 
 
 
Ketentuan Usulan 



Setiap desa boleh mengajukan paling banyak 3 (tiga) usulan, meliputi: 
a. Penyediaan  prasarana  sosial  ekonomi  bagi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  dengan 

kriteria seperti berikut:   
1) Mempunyai manfaat yang memadai terhadap peningkatan ekonomi, derajat kesehatan dan 

pendidikan,  yang berdampak positif  terhadap peningkatan  kualitas hidup  terutama bagi 
rumah tangga miskin (RTM). 

2) Secara teknis layak dikerjakan oleh masyarakat. 
3) Tidak termasuk dalam negative list (daftar larangan). 

 
 

b. Perluasan  kesempatan  berusaha dan peluang  pengembangan usaha bagi masyarakat miskin, 
meliputi: 
1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Produktif  (UEP), mengacu pada Penjelasan 

IV.  
2) Kegiatan Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan. Kegiatan  ini hanya bisa diajukan oleh 

kelompok  perempuan yang mempunyai ikatan pemersatu dan saling mengenal diantara 
anggotanya minimal satu tahun, mempunyai modal, ada kegiatan yang sedang berjalan, 
serta mempunyai  administrasi  kelompok walaupun  secara  sederhana. Mengacu  dalam 
Penjelasan IV. 

c. Peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  miskin  melalui  bidang  pendidikan  dan  kesehatan, 
termasuk  juga  kegiatan  pelatihan  untuk  pengembangan  kemampuan masyarakat. Mengacu 
pada Penjelasan IV. Tentang Jenis‐jenis kegiatan. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
POKOK BAHASAN  :  C. TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS 

 
 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  C.6. MUSDES (MD) INFORMASI HASIL MAD PENETAPAN USULAN 

TUJUAN  :  • Peserta dapat menjelaskan pengertian Musyawarah Desa Informasi 
hasil MAD Penetapan Usulan dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 

• Peserta latih mampu dan mengerti tentang prinsip prinsip program 
yang ditonjolkan dalam tahapan musyawarah  sosialisasi hasil MAD 
penetapan usulan 

• Peserta  dapat menjelaskan  tujuan, waktu &  tempat Musyawarah 
Desa  Informasi  MAD  Penetapan  Usulan  dalam  PNPM  Mandiri 
Perdesaan. 

• Peserta  dapat  menjelaskan  pelaku,  pemandu,  materi,  metode  & 
media Musyawarah Desa  Informasi MAD Penetapan Usulan dalam 
PNPM Mandiri Perdesaan. 

• Peserta memahami manfaat dari Musyawarah Desa Informasi MAD 
Penetapan Usulan 

• Peserta  dapat mensimulasikan Musyawarah  Desa  Informasi MAD 
Penetapan Usulan program PNPM Mandiri Perdesaan.  

DURASI  :  90 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  • IPO Tahapan Kegiatan dalan PNPM Mandiri Perdesaan 
• PTO PNPM Mandiri Perdesaan 
• Titik Kritis dalam Musdes Informasi  hasil MAD Penetapan Usulani 

 
PENGANTAR: 
 
Musdes ini merupakan musyawarah sosialisasi atau penyebarluasan hasil penetapan alokasi dana 
PNPM Mandiri Perdesaan  yang diputuskan dalam MAD penetapan usulan. Musyawarah  desa 
informasi hasil MAD dilaksanakan di desa yang mendapatkan dana maupun yang tidak mendapatkan 
dana PNPM Mandiri Perdesaan. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
• Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
• Jelaskan tentang tujuan, waktu dan tempat Musdes Informasi hasil MAD Penetapan Usulan. 
• Curah  pendapat  dengan  peserta  latih  prinsip  prinsip  apa  saja  yang  harus    ditonjolkan  dalam 

kegiatan  musyawarah  sosialisasi  hasil  MAD  penetapan  usulan,  dengan  pertama  kali 
menyebutkan  10  prinsip  yang  ada  di  PTO  PNPM  Mandiri  Perdesaan,  peserta  latih  diberi 
kesempatan untuk menganalisa prinsip mana  yang ditonjolkan dalam  tahapan  sosialisasi hasil 
MAD penetapan usulan, hasilnya di bahas bersama fasilitator memberikan penegasan hasil dari 
curah pendapat tersebut. 

• Jelaskan  tentang  pelaku,  pemandu, materi, metode  dan media Musdes  Informasi  hasil MAD 
Penetapan Usulan. 

• Jelaskan  tentang  palaksanaan  Input  Proses  Output  Musdes  Informasi  hasil MAD  Penetapan 
Usulan dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 

• Meminta peserta untuk mempersiapkan media untuk simulasi kegiatan Musdes  Informasi hasil 
MAD Penetapan Usulan, berupa hasil keputusan pendanaan untu masing masing desa. 



• Minta peserta untuk berbagi peran pelaku di desa dalam, baik yang berperan sebagai pemandu 
maupun  peserta,  sebagi  pemandu  dalam  musdes  ini  adalah  KPMD  sedang  peserta  adalah 
masyarakat desa. 

• Lakukan evaluasi dengan menggunakan  form penilaian pengamatan simulasi terhadap simulasi 
yang  telah  dilakukan  sebelumnya  terkait  hal  hal  apa  saja  yang  perlu  diperbaiki  dan 
disempurnakan terutama terkait dengan tahapan ini jika dilaksanakan di masyarakat. 

• Lakukan Penyimpulan dan Penegasan 
 
 
PENJELASAN MATERI: 
 
PELAKSANAAN MD SOSIALISASI HASIL MAD PENETAPAN USULAN 
 
Tujuan 
a. Menyosialisasikan  kembali  hasil  penetapan  alokasi  dana  PNPM  Mandiri  Perdesaan  yang 

diputuskan dalam MAD  penetapan usulan. 
b. Bagi desa yang mendapat alokasi dana, tujuan lainnya adalah:  

 Menetapkan susunan lengkap TPK. 
 Menyepakati besar insentif pekerja dan tata cara pembayarannya. 
 Menyepakati jadwal pelaksaan tiap kegaitan yang akan dilaksanakan. 
 Menyepakati sanksi‐sanksi yang akan diberlakukan di desa tersebut. 
 Menjelaskan mekanisme pengadaan bahan dan alat. 
 Menyepakati realisasi sumbangan atau kontribusi masyarakat. 

Membentuk tim khusus yang akan memantau pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan 
 
Prinsip yang harus ditonjolkan dalam pelaksanaan musyawarah desa sosialisasi hasil MAD penetapan 
usulan  
h. Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses 

atau  alur  tahapan  program  dan  pengawasannya, mulai  dari  tahap  sosialisasi,  perencanaan, 
pelaksanaan, dan pelestarian  kegiatan dengan memberikan  sumbangan  tenaga, pikiran,  atau 
dalam bentuk materill, musyawarah desa  informasi hasil penetapan usulan harus dihadiri oleh 
masyarakat,  terutama adalah masyarakat miskin untuk mengetahui usulan desa yang didanai 
oleh program 

i. Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat 
memiliki  akses  terhadap  segala  informasi  dan  proses  pengambilan  keputusan  sehingga 
pengelolaan  kegiatan  dapat  dilaksanakan  secara  terbuka  dan  dapat  dipertanggungjawabkan 
baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif, kegiatan ini harus diinformasikan kepada 
seluruh masyarakat terutama jenis kegiatan apa yang didanai oleh program 

 
Persiapan 

a. Memastikan kembali  jadwal dan  tempat pelaksanaan Musyawarah   desa  informasi hasil MAD 
dengan Kepala Desa yang bersangkutan dan Ketua Tim Pelaksana. 

b. KPMD memastikan  informasi  pelaksanaan  hasil Musyawarah    Desa  Penetapan  Usulan  telah 
tersebar  di  masyarakat,  baik  melalui  papan‐papan  informasi  atau  disampaikan  secara  lisan 
dalam pertemuan–pertemuan yang ada di desa.  

c. KPMD menuliskan keputusan MAD penetapan usulan pada kertas lebar dengan huruf besar dan 
mudah dibaca oleh banyak orang dari jarak yang relatif jauh. 

d. KPMD menyiapkan agenda pertemuan, notulen dan daftar hadir. 
e. KPMD  menyiapkan,materi  yang  akan  disampaikan,  alat  dan  tempat  yang  akan  digunakan.  

Usahakan tempat duduk ditata menjadi setengah lingkaran atau seperti huruf “U”. 



 
     

Proses Musyawarah  Desa Informasi Hasil MAD 

1. Pembukaan oleh Kepala Desa atau yang mewakilinya. 
2. Penjelasan  dan  penginformasian  pokok‐pokok  hasil  diskusi  MAD  Penetapan  Usulan,  yang 

meliputi: 
a. Usulan desa yang disetujui pendanaannya PNPM Mandiri Perdesaan. 
b. Usulan  desa  yang  tidak mendapat  pendanaan  dari  PNPM Mandiri  Perdesaan,  ditekankan 

penyebab utama  tidak mendapat bantuan dana. Perlu disampaikan masih adanya peluang 
pendanaan terhadap usulan‐usulan ini dengan cara mengikuti mekanisme musrenbang. 

c. Susunan pengurus UPK tugas dan tanggung jawabnya dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 
d. Kewajiban‐kewajiban, sanksi, prosedur harus diketahui oleh:  

− Kepala Desa  
− Ketua TPK 
− Kepala Dusun 
− Kelompok yang usulannya disetujui. 
− Warga/masyarakat pemakai sarana dan prasarana. 
− Kebijakan desa dalam rangka pengendalian pelaksanaan serta pengembangan kegiatan 

pada masa yang akan datang. 
3. Penjelasan kemungkinan sumber dana lain untuk membiayai usulan yang tidak dapat didanai 

oleh PNPM Mandiri Perdesaan.  
4. Bagi  desa  yang  diputuskan  tidak  didanai,  untuk  selanjutnya  dibuatkan  berita  acara 

musyawarah    desa  informasi  hasil  MAD.  Sedangkan  bagi  desa  yang  diputuskan  didanai 
melanjutkan pertemuan dengan agenda pertemuan sebagai berikut: 
a. Pembentukan  Ketua  Bidang  Kegiatan  sebagai  bagian  TPK  (lihat  petunjuk  V,  PTO 

tentang Pelaku‐Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan). 
b. Penetapan  honor  TPK  dan  pengalokasian  dana  operasional  desa  dalam  tahap 

pelaksanaan serta uraian tanggung jawab masing‐masing,  
c. Penetapan insentif pekerja dan cara pembayarannya, (sistem upah  harian atau sistem 

upah borongan) 
d. Kesepakatan  tentang  jadwal  pelaksanaan  kegiatan,  kemudian  secara  rincinya 

diberikan wewenang kepada TPK untuk menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan 
e. Kesepakatan tentang realisasi sumbangan/swadaya masyarakat. 
f. Kesepakatan  tentang  pengelolaan  dan  pemeliharaan  (Operation  &  Maintenance) 

untuk prasarana/sarana beserta sanksi‐sanksinya. 
g. Penjelasan  kembali  prinsip–prinsip  penting  PNPM  Mandiri  Perdesaan  terutama 

tentang  perlunya  keterbukaan  dalam  pengelolaan  kegiatan  dan  adanya  hak 
masyarakat  untuk  melakukan  pemantauan.  Masyarakat  secara  independen  dapat 
melakukan  pemantauan  atau  pengawasan  dalam  pelaksanaan  kegiatan.  Untuk  itu 
masyarakat  dapat  membentuk  tim  yang  akan  mengawasi  proses  pelaksanaan 
kegiatan.  Tim  pemantau  dari  masyarakat  ini  bersifat  sukarela  tanpa  adanya 
pembiayaan  dari  program  untuk  lebih menjamin  independensi/kemandirian  tim  itu 
sendiri. Melalui musyawarah  desa informasi hasil MAD dapat difasilitasi pembentukan 
tim pemantau ini. 

h. Dibuat Berita Acara musyawarah  desa  informasi hasil MAD . 
 

 
 
 
 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POKOK BAHASAN  : C. TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS 
 
 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  C.7. MUSDES PERTANGGUNGJAWABAN 

TUJUAN  :  • Peserta  dapat  menjelaskan  pengertian  Musdes 
Pertanggungjawaban dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 

• Peserta latih mampu dan mengerti tentang prinsip prinsip program 
yang ditonjolkan dalam tahapan musyawarah  sosialisasi hasil MAD 
penetapan usulan 

• Peserta  dapat  menjelaskan  tujuan  Musdes  Pertanggungjawaban 
PNPM Mandiri Perdesaan. 

• Peserta  dapat  menjelaskan  pelaku,  pemandu,  materi,  metode  & 
media Musdes Pertanggungjawaban  PNPM Mandiri Perdesaan. 

• Peserta memahami manfaat dari Musdes Pertanggungjawaban 
• Peserta  dapat  mensimulasikan  Musdes  Pertanggungjawaban 

program PNPM Mandiri Perdesaan.  

DURASI  :  90 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  • IPO Tahapan Kegiatan dalan PNPM Mandiri Perdesaan 
• PTO PNPM Mandiri Perdesaan 
• Penjelasan PTO PNPM Mandiri Perdesaan 

 
PENGANTAR: 
 
Musdes ini dimaksudkan untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan 
oleh TPK kepada masyarakat. Musyawarah pertanggung jawaban ini dilakukan secara bertahap 
minimal dua kali yaitu setelah memanfaatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan  tahap pertama dan 
tahap kedua. 

 
PANDUAN FASILITASI: 
 
• Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
• Jelaskan  tentang  tujuan  pokok  bahasan  Musdes  Pertanggungjawaban  dalam  PNPM  Mandiri 

Perdesaan. 
• Curah  pendapat  dengan  peserta  latih  prinsip  prinsip  apa  saja  yang  harus    ditonjolkan  dalam 

kegiatan  musyawarah  sosialisasi  hasil  MAD  penetapan  usulan,  dengan  pertama  kali 
menyebutkan  10  prinsip  yang  ada  di  PTO  PNPM  Mandiri  Perdesaan,  peserta  latih  diberi 
kesempatan untuk menganalisa prinsip mana  yang ditonjolkan dalam  tahapan  sosialisasi hasil 
MAD penetapan usulan, hasilnya di bahas bersama fasilitator memberikan penegasan hasil dari 
curah pendapat tersebut 

• Jelaskan  tentang  pelaku,  pemandu, materi, metode  dan media Musdes  Pertanggungjawaban 
dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 

• Jelaskan tentang  Input ( persiapan ), Proses, Output Musdes Pertanggungjawaban dalam PNPM 
Mandiri Perdesaan. 

• Mempersiapkan media untuk simulasi kegiatan Musdes Pertanggungjawaban 
• Minta peserta untuk berbagi peran pelaku di desa dalam, baik yang berperan sebagai pemandu 

maupun peserta dalam Proses Musdes Pertanggungjawaban. 



• Lakukan evaluasi dengan menggunakan form penilaian pengamatan simulasiy terhadap simulasi 
yang  telah  dilakukan  sebelumnya  terkait  hal  hal  apa  saja  yang  perlu  diperbaiki  dan 
disempurnakan terutama terkait dengan tahapan simulasi. 

• Lakukan Penyimpulan dan Penegasan 
 
PENJELASAN MATERI: 
 
Pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Pertanggungjawaban 
 
Tujuan 
a. Melaporkan realisasi dari rencana kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan. 
b. Mempertanggung jawabkan semua pengeluaran keuangan yang digunakan untuk: 

 Biaya‐biaya bahan 
 Upah/ongkos 
 Honor 
 Pinjaman kepada kelompok (ekonomi) 
 Operasional dan lain‐lain.  
 Mengevaluasi hasil pekerjaannya 

c. Memperbaiki hal‐hal yang dirasa kurang berjalan baik saat ini. 
d. Membuat persiapan pelaksanaan tahap berikutnya 
 
Dalam  kegiatan  ini  ada  beberapa  prinsip  yang  harus  ditonjolkan  untuk  indikator  kesuksesan 
kegiatan, prinsip tersebut adalah sebagai berikut 
j. Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat 

memiliki  akses  terhadap  segala  informasi  dan  proses  pengambilan  keputusan  sehingga 
pengelolaan  kegiatan  dapat  dilaksanakan  secara  terbuka  dan  dapat  dipertanggungjawabkan 
baik secara moral,  teknis,  legal, maupun administratif, TPK dalam hal  ini sebagai pelaksanaan 
kegiatan dilapangan harus mempertanggungjawabkan  semua kegiatan yang dilakukan kepada 
seluruh masyarakat. 

k. Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses 
atau  alur  tahapan  program  dan  pengawasannya, mulai  dari  tahap  sosialisasi,  perencanaan, 
pelaksanaan, dan pelestarian  kegiatan dengan memberikan  sumbangan  tenaga, pikiran,  atau 
dalam  bentuk  materill,  pada  saat  kegiatan  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh  TPK 
masyarakat  harus  berpartisipasi  aktif  untuk mengontrol  apakah  pertanggungjawaban  sudah 
benar. 

 
   

Persiapan  :  1. Memastikan kembali jadwal dan tempat pelaksanaan dengan Kepala Desa 
yang bersangkutan dan Ketua Tim Pelaksana. 

2. KPMD menyiapkan agenda pertemuan, notulen dan daftar hadir. 
3. KPMD memastikan informasi pelaksanaan dan agenda Musyawarah  desa 

pertanggung  jawaban  telah  tersebar di masyarakat, baik melalui papan‐
papan  informasi  atau  disampaikan  secara  lisan  dalam  pertemuan–
pertemuan yang ada di desa.  

4. Informasi penting yang  ingin disampaikan  telah ditulis pada kertas  lebar 
dengan huruf besar dan mudah dibaca oleh banyak orang dari jarak yang 
relatif jauh. 

5. KPMD membantu  tim pelaksana kegiatan menyiapkan, materi yang akan 
disampaikan,  alat  dan  tempat  yang  akan  digunakan.  Usahakan  tempat 
duduk ditata menjadi setengah lingkaran atau seperti huruf “U”.  

 



Proses Musdes Pertanggung jawaban 
1. Pembukaan oleh Kepala Desa atau yang mewakilinya. 
2. Penyampaian dan penjelasan tugas yang telah dilakukan oleh pelaku‐pelaku yang terlibat 

dan kendala‐kendala yang dihadapi.  
3. Penyampaian dan penjelasan oleh TPK, mengenai: 

a. Hasil pekerjaan/status kegiatan yang telah dilaksanakan. 
b. Kendala‐kendala yang dihadapi selama pelaksanaan serta alternatif pemecahan yang 

telah diambil. 
c. Penggunaan dana administrasi dan operasional kegiatan. 

4. Penyampaian hasil pemantauan oleh Tim Pemantau dari masyarakat dilanjutkan dengan 
tanya jawab dan klarifikasi (penjelasan).  

5. Bila ditemukan masalah atau beberapa hal yang belum  jelas, disepakati  rencana  tindak 
lanjut penyelesaian sebelum memulai tahap pencairan berikutnya.  

6. Bila  pertanggung  jawaban  diterima  forum,  maka  disepakati  rencana  kegiatan 
pelaksanaan berikutnya. 

7. Membuat berita acara hasil musyawarah 
8. Penutup. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
POKOK BAHASAN  : C. TEKNIS PELAKSANAAN 

TUGAS 
 
 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  C.8. MUSDES SERAH TERIMA 

TUJUAN  :  • Peserta dapat menjelaskan pengertian Musdes Serah Terima dalam 
PNPM Mandiri Perdesaan. 

• Peserta latih mampu dan mengerti tentang prinsip prinsip program 
yang ditonjolkan dalam tahapan musyawarah desa  serah terima 

• Peserta  dapat  menjelaskan  tujuan  Musdes  Serah  Terima  PNPM 
Mandiri Perdesaan. 

• Peserta  dapat  menjelaskan  pelaku,  pemandu,  materi,  metode  & 
media Musdes Serah Terima  PNPM Mandiri Perdesaan. 

• Peserta memahami manfaat dari Musdes Serah terima 
• Peserta  dapat  mensimulasikan  Musdes  Serah  terima  program 

PNPM Mandiri Perdesaan.  

DURASI  :  90 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  • IPO Tahapan Kegiatan dalan PNPM Mandiri Perdesaan 
• PTO PNPM Mandiri Perdesaan 
• Penjelasan PTO PNPM Mandiri Perdesaan 

 
PENGANTAR: 
 
Musdes ini dimaksudkan untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan 
oleh TPK kepada masyarakat. Musyawarah pertanggung jawaban ini dilakukan secara bertahap 
minimal dua kali yaitu setelah memanfaatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan  tahap pertama dan 
tahap kedua. 

 
PANDUAN FASILITASI: 
 
• Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
• Jelaskan tentang tujuan, Musdes Serah Terima dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 
• Curah  pendapat  dengan  peserta  latih  prinsip  prinsip  apa  saja  yang  harus    ditonjolkan  dalam 

kegiatan musyawarah desa serah terima, dengan pertama kali menyebutkan 10 prinsip yang ada 
di  PTO  PNPM Mandiri  Perdesaan,  peserta  latih  diberi  kesempatan  untuk menganalisa  prinsip 
mana  yang  ditonjolkan  dalam  tahapan  musyawarah  desa  serah  terima,  hasilnya  di  bahas 
bersama fasilitator memberikan penegasan hasil dari curah pendapat tersebut 

• Jelaskan  tentang  pelaku,  pemandu, materi, metode  dan media Musdes  Serah  Terima  dalam 
PNPM Mandiri Perdesaan. 

• Jelaskan tentang  Input ( persiapan ), Proses, Output Musdes Serah terima dalam PNPM Mandiri 
Perdesaan. 

• Mempersiapkan media untuk simulasi kegiatan Musdes Serah terima 
• Minta peserta untuk berbagi peran pelaku di desa dalam, baik yang berperan sebagai pemandu 

maupun peserta dalam Proses Musdes Serah terima. 
• Lakukan evaluasi dengan menggunakan form penilaian pengamatan simulasiy terhadap simulasi 

yang  telah  dilakukan  sebelumnya  terkait  hal  hal  apa  saja  yang  perlu  diperbaiki  dan 
disempurnakan terutama terkait dengan tahapan simulasi. 



• Lakukan Penyimpulan dan Penegasan 
 
PENJELASAN MATERI: 
 
Musyawarah Desa Serah Terima 
Tujuan 
a. Melaporkan realisasi dari rencana kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan. 
b. Mempertanggung jawabkan semua pengeluaran keuangan yang digunakan untuk: 

 Biaya‐biaya bahan. 
 Upah/ongkos 
 Honor 
 Pinjaman kepada kelompok (ekonomi) 
 Operasional dan lain‐lain.  
 Mengevaluasi hasil pekerjaannya 

c. Menyerahkan hasil pekerjaan serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut 
kepada masyarakat. 
 

Persiapan 
d. Memastikan  kembali  jadwal dan  tempat pelaksanaan dengan Kepala Desa  yang bersangkutan 

dan Ketua Tim Pelaksana. 
e. KPMD menyiapkan agenda pertemuan, notulen dan daftar hadir. 
f. KPMD memastikan  informasi  pelaksanaan  dan  agenda Musyawarah    desa  serah  terima  telah 

tersebar di masyarakat, baik melalui papan‐papan informasi atau disampaikan secara lisan dalam 
pertemuan‐pertemuan yang ada di desa.  

g. Informasi penting yang ingin disampaikan telah ditulis pada kertas lebar dengan huruf besar dan 
mudah dibaca oleh banyak orang dari jarak yang relatif jauh. 

KPMD membantu Tim Pelaksana Kegiatan menyiapkan,materi yang akan disampaikan, alat dan 
tempat yang akan digunakan.  Usahakan tempat duduk ditata menjadi setengah lingkaran atau 
seperti huruf “U”. 
     

     
  : 

 
Proses Musdes Serah Terima 
1. Pembukaan oleh Kepala Desa atau yang mewakilinya. 
2. Penyampaian dan penjelasan tugas yang telah dilakukan oleh pelaku‐pelaku yang terlibat 

dan kendala‐kendala yang dihadapi.  
3. Penyampaian dan penjelasan serta pertanggung  jawaban oleh TPK kepada masyarakat, 

mengenai: 
a. Hasil pekerjaan/status kegiatan yang telah dilaksanakan. 
b. Kendala‐kendala yang dihadapi selama pelaksanaan serta pemecahannya. 
c. Penggunaan dana administrasi dan operasional 

4. Penyampaian hasil pemantauan oleh Tim Pemantau dari masyarakat dilanjutkan dengan 
Tanya jawab dan klarifikasi (penjelasan). 

5. Bila ditemukan masalah atau beberapa hal yang belum  jelas, disepakati  rencana  tindak 
lanjut  penyelesaian  sebelum  dilakukan  serah  terima  kegiatan.  Bila  forum  menerima 
pertanggunjawaban  tersebut, maka  dilakukan  penyerahan  semua  hasil  pekerjaan  dari 
Tim Pelaksana kepada masyarakat yang diwakili tokoh masyarakat dan kepala desa atau 
yang mewakilinya.  

6. Pembahasan  rencana  pemeliharaan  termasuk membentuk  tim  pemelihara  yang  akan 
mengkoordinasikan pemeliharaan kegiatan‐kegiatan.  



7. Membuat Berita Acara hasil musyawarah 
8. Penutup. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

POKOK BAHASAN  :C.  TEKNIS PELAKSANAAN 
TUGAS 

 
 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  C.9. PELAKSANAAN PELESTARIAN KEGIATAN 

TUJUAN  :  • Peserta  dapat  menjelaskan  pengertian  Pelestarian  hasil  hasil 
kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 

• Peserta  dapat  menjelaskan  hasil  kegiatan  dalam  PNPM  Mandiri 
Perdesaan yang perlu dilestarikan. 

• Peserta dapat menjelaskan proses pelestarian hasil kegiatan dalam 
PNPM Mandiri Perdesaan. 

• Peserta  memahami  manfaat  komponen  pendukung  kegiatan 
pelestarian 

• Peserta dapat memahami komponen pendukung pelestarian 

DURASI  :  60 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  • PTO PNPM Mandiri Perdesaan 

 
PENGANTAR: 
Pengelolaan  kegiatan  PNPM Mandiri  Perdesaan  harus  dijamin  dapat  memberi  manfaat  kepada 

masyarakat  secara  berkelanjutan  (sustainable).  Di  samping  manfaat  dari  hasil  kegiatan,  aspek 

pemberdayaan, sistem dan proses  perencanaan, aspek good governance, serta prinsip‐prinsip PNPM 

Mandiri  Perdesaan    harus  memberi  dampak  perubahan  positif  secara  berkelanjutan  bagi 

masyarakat. Untuk  dapat mencapai  hal  itu maka  semua  pelaku  PNPM Mandiri  Perdesaan  harus 

mengetahui dan mampu memahami  latar belakang, dasar pemikiran, prinsip, kebijakan, prosedur, 

dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan  secara benar. 

PANDUAN FASILITASI: 
 
• Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
• Peserta  dibagi  menjadi  empat  kelompok,  masing  masing  klompok  mendiskusikan  sistim 

pelestarian  jenis  jenis  kegiatan di  empat  jenis  kegiatan, bidang prasarana dan  sarana, bidang 
pendidikan, bidang kesehatan dan bidang peningkatan kapasitas kelompok UEP dan pelestarian  
SPP . 

• Masing  masing  kelompok  mempresentasikan  hasil  diskusi  kelompoknya,  kelompok  lain 
memberimasukan, hasil diskusi ditegaskan oleh fasilitator. 

• Penjelasan Fasilitator tentang proses pelestarian hasil kegiatan 
• Fasilitator menutup dan menegaskan 
 
PENJELASAN MATERI: 

I. Hasil Kegiatan 
Hasil‐hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan   yang berupa prasarana, simpan pinjam, dan 

kegiatan  bidang  pendidikan  dan  kesehatan merupakan  aset  bagi masyarakat  yang  harus 

dipelihara,  dikembangkan,  dan  dilestarikan.  Sebagaimana  sanksi  yang  ditentukan  dari 



pemerintah, bahwa  jika hasil  kegiatan  tidak dikelola dengan baik  seperti  tidak  terpelihara 

atau bahkan  tidak bermanfaat atau pengembalian macet maka desa atau kecamatan  tidak 

akan mendapat dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk tahun berikutnya. 

II.  Proses Pelestarian  
Pelestarian  kegiatan merupakan  tahapan  pascapelaksanaan  yang  dikelola  dan merupakan 

tanggung  jawab    masyarakat.  Namun  demikian  dalam  melakukan  tahapan  pelestarian, 

masyarakat tetap berdasarkan atas prinsip PNPM Mandiri Perdesaan. 

Hasil yang diharapkan dari upaya pelestarian kegiatan adalah: 
f. Keberlanjutan proses dan penerapan prinsip, sistem, mekanisme PNPM Mandiri 

Perdesaan   dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif di masyarakat 
dan pengintegrasian dengan sistem pembangunan reguler, 

g. Menjamin  berfungsinya  secara    berkelanjutan    prasarana/sarana  yang  telah 
dibangun,  kegiatan  yang  menunjang  kualitas  hidup  masyarakat  bidang 
pendidikan–kesehatan, serta pengembangan kegiatan simpan pinjam kelompok 
perempuan  dengan kemampuan masyarakat sendiri, 

h. Menjamin kelanjutan sistem dan mekanisme pengelolaan dana masyarakat, 
i. Meningkatkan  berfungsinya  kelembagaan masyarakat  di  desa  dan  kecamatan 

dalam pengelolaan program, 
j. Menumbuhkan  dan  meningkatkan  rasa  memiliki  masyarakat  terhadap  hasil 

kegiatan yang telah dilaksanakan. 
 

III. Komponen Pendukung Pelestarian 
 

Guna mendukung upaya pelestarian maka diperlukan beberapa komponen : 
d. Peningkatan  kemampuan  teknis  dan  manajerial  yang  harus  dimiliki  oleh 

kelompok‐kelompok masyarakat,  TPK,  serta  pelaku‐pelaku  lain  PNPM Mandiri 
Perdesaan di desa dan kecamatan, 

e. Penyediaan  sistem  dan  mekanisme  monitoring,  evaluasi,  perencanaan,  dan  
pengendalian  secara  partisipatif    yang  memungkinkan  anggota  masyarakat 
dapat mengetahui  serta  ikut mengontrol  kegiatan  yang  direncanakan,  sedang 
berjalan, maupun yang sudah selesai dilaksanakan, 

f. Penguatan  lembaga‐lembaga  masyarakat  di  kecamatan  dan  desa,  termasuk 
lembaga pengelola prasarana/sarana. 

 
Selama  tahap  pelestarian  peran  kader  desa  dan  teknik  secara  berkelanjutan  sangat 

diharapkan,  mengingat  yang  bersangkutan  telah  memperoleh  alih  pengetahuan  dan 

ketrampilan dari para Fasilitator. 

 

IV. Sistem Pemeliharaan 
 

Sistem  pemeliharaan  PNPM Mandiri  Perdesaan  diarahkan  kepada  adanya  perawatan  dan 
pengembangan  berbagai  sarana  dan  prasarana  yang  ada,  sehingga  dapat  secara  terus‐
menerus dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif dan efisien. 

 
Untuk menjamin terjadinya pemeliharaan, kegiatan yang harus dilakukan adalah: 



f. Rencana  pemeliharaan  sudah  dimasukkan  dalam  usulan  kegiatan.    Tim 
Pemelihara  segera dibentuk dan dilatih paling  lambat  setelah MAD Penetapan 
Usulan. Tim Pemelihara selanjutnya dilibatkan dalam memantau pekerjaan yang 
dilakukan oleh TPK. 

g. Untuk  setiap  jenis  prasarana  tertentu,  telah  dibuat  daftar  penanggung  jawab 
dan penetapan iuran,  

h. Untuk jenis kegiatan lain, ditetapkan kelompok pengelola dan pemeliharaan. 
i. PjOK akan dilibatkan dalam rangka pemantauan pemeliharaan rutin. 
j. Pada  dokumen  penyelesaian  harus  sudah  disediakan  garis  besar  rencana 

pemeliharaan yang diwajibkan sebagai lampiran SP3K. 
 

V. Pelatihan Pemeliharaan 
 

Fasilitator Kecamatan dibantu Fasilitator Kabupaten wajib memberikan pelatihan kepada 
anggota Tim Pemelihara atau yang ditunjuk pada waktu pelaksanaan program hampir 
selesai. Dalam pelatihan tersebut, masyarakat diberi penjelasan mengenai kepentingan 
pemeliharaan, organisasi pengelola dan pemeliharaan, dan teknik‐teknik yang digunakan 
seperti: teknik membuat inventarisasi masalah dan teknik memperbaikinya. Di samping itu 
akan dilakukan praktik di lapangan agar materi pelatihan lebih dapat dipahami. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
POKOK BAHASAN : C. TEKNIS PELAKSANAAN 

TUGAS 
 
 
SUB POKOK 
BAHASAN 

: C.10. PENYUSUNAN RENCANA KERJA 

TUJUAN : • Peserta  dapat menjelaskan  pengertian  penyusunan  rencan  kerja 
dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 

• Peserta memahami manfaat dari penyusunan rencana kerja. 
• Peserta dapat melaksanakan penyusunan  rencana  kerja program 

PNPM Mandiri Perdesaan.  

DURASI : 60 menit 
ALAT/BAHAN/MEDIA : • Bahan bacaan  

 

 
PENGANTAR: 
 
Penyusunan Rencana Kerja  dalam PNPM Mandiri Perdesaan merupakan upaya untuk lebih memperjelas jenis 
kegiatan, volume kegiatan, biaya kegiatan, perkiraan waktu mulai dan waktu selesai sehingga setiap kegiatan  
dapat berjalan secara optimal. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
• Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
• Jelaskan tentang pengertian penyusunan rencana kerja dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 
• Curah  pendapat manfaat  dari  penyusunan  rencana  kerja  dan  buat  penegasan manfaat  dari 

sosialisasi di tingkat desa. 
• Lakukan curah pendapat tentang cara‐cara penyusunan rencana kerja kegiatan di desa. 
• Bahas isi dari rencana kerja kegiatan dan lakukan tanya jawab guna mendapatkan keberagaman 

masukan dari peserta. 
• Lakukan Penyimpulan dan Penegasan 
 
PENJELASAN MATERI: 
 
Perencanaan kerja merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyelesaian suatu proyek. Rencana 
kerja (“time Schedule”) adalah merupakan pembagian waktu secara rinci dari masing-masing kegiatan/jenis 
pekerjaan pada suatu proyek, mulai dari pekerjaan awal sampai pekerjaan akhir (“Finishing”). 
Pada rencana kerja akan tampak bahwa: 

a) Uraian pekerjaan secara rinci, 
b) Waktu mulai dan waktu akhir dari masing‐masing kegiatan tersebut serta lama waktunya. 
c) Hubungan antara masing‐masing kegiatan/  jenis pekerjaan dengan waktu  (lamanya, waktu 

mulai dan waktu akhir). 
Tujuan dan manfaat pembuatan rencana kerja secara umum adalah untuk: 

a) mengetahui waktu  yang  dibutuhkan  untuk menyelesaikan  suatu  bagian  dari  proyek  atau 
proyek secara menyeluruh, 

b) mengetahui hubungan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lain, 
c) penyediaan dana /keuangan, 
d) sebagai alat dalam pelaksanaan, 
e) sebagai alat koordinasi dari pimpinan, 
f) pengukuran, penilaian, dan evaluasi, 
g) pengendalian waktu penyelesaian, 



h) penyediaan tenaga kerja, alat, dan material. 
 
Secara garis besar data-data yang diperlukan guna menunjang pembuatan rencana kerja adalah sebagai berikut: 
1. Data tenaga kerja (“labor”) 

Data ini diperlukan karena sangat berpengaruh terhadap prestasi produk pekerjaan yang berkaitan dengan 
masalah besaran dan harga satuan pekerjaan. Data ini berkaitan dengan jumlah (kuantitas) dan keahlian 
(kualitas) untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 

2. Data peralatan 
Prestasi atau volume besaran pekerjaan sangat dipengaruhi dan berkaitan erat dengan peralatan. Hasil suatu 
pekerjaan/prestasi dipengaruhi oleh alat dan tenaga. 

3. Data transportasi & harga 
Transportasi dan harga yang akan berpengaruh terhadap waktu dan harga satuan. 

4. Gambar rencana dan bestek 
Gambar rencana dan bestek berpengaruh dalam perhitungan besaran pekerjaan, harga satuan, jumlah harga, 
dan waktu penyelesaian suatu pekerjaan. 

5. Data keterkaitan dan hubungan antara satu dengan pekerjaan  lain diperoleh dari  lapangan dan 
pengalaman. 

 
Langkah-langkah dalam pembuatan rencana kerja adalah sebagai berikut: 
1) Menyediakan dan mempelajari data‐data yang berpengaruh terhadap rencana kerja, 
2) Menentukan  hubungan  keterkaitan  atau  ketergantungan  antar  pekerjaan  (pekerjaan  yang 

mendahului, sesudahnya atau pekerjaan yang bebas). 
3) Hitung besaran pekerjaan, harga satuan dan jumlah harga tiap pekerjaan. 
4) Menentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Waktu dipengaruhi 

oleh sifat pekerjaan tersebut. (besar/kecil, sulit/tidak), tenaga, alat, material, metoda kerja, dsb. 
5) Gambaran  dalam  bentuk  tabel/diagram  hubungan  antara  item  pekerjaan  dan  jangka  waktu 

penyelesaian serta volume/bobot dari pekerjaan untku semua pekerjaan yang ada. 
6) Dengan  demikian  rencana  kerja  sudah  dapat  dibuat  dan waktu  penyelesaikan  proyek  sudah 

dihitung/ditentukan. 
 
Disamping itu rencana kerja juga dimaksudkan untuk : 
‐ Sebagai alat pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan rencana aksi  
‐ Untuk mendapatkan  informasi yang  lengkap  tentang  target volume kegiatan perencanaan dan 

realisasinya,  waktu  pelaksanaan  dan  keseimbangan  jumlah  kegiatan  dengan  tingkat 
pengawasan. 

‐ Sebagai  instrumen untuk menentukan  tindak  turun  tangan  jika  terjadi atau ditemukan deviasi 
signifikan antara rencana & realisasi  

‐ Untuk melihat  indikasi‐indikasi  tentang  keterlambatan,  kumulatif  kegiatan  (tingkat  kesibukan) 
atau  sebaliknya  tingkat  kegiatan  yang  lengang,  kemungkinan  tidak  dilaksanakannya  suatu 
kegiatan jadwal waktu yang tidak wajar. 

 
 
Rencana kerja sebagai alat pengendali digunakan sebagai : 
‐ Alat  untuk monitoring  dan  evaluasi  kemajuan  tiap  kegiatan  yang  direncanakan,  apakah  saat 

pelaksanaan kegiatan tepat waktunya  
‐ Saat rapat koordinasi dipakai untuk pengendalian kegiatan melalui pembahasan bersama pelaku 

terkait. 
‐ Saat  kunjungan  ke  lapangan,  dipakai  sebagai  alat  untuk  pengecekan  terhadap  kegiatan  yang 

terlambat, apakah sudah ada penanganan oleh pelaku terkait?  
 
 
Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silahkan identifikasi / 
ditambahkan: 

 
 



 
 
 

POKOK BAHASAN  : D. PENGENDALIAN KWALITAS 
 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  D.1. PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN OLEH  MASYARAKAT  

TUJUAN  :  • Peserta  dapat  menjelaskan  pengertian  pemantauan  dan  pengawasan 
masyarakat dalam PNPM MP. 

• Peserta  dapat  menjelaskan  pentingnya  pemantauan  dan  pengawasan 
oleh masyarakat dalam proses kegiatan PNPM MP. 

• Peserta dapat menjelaskan siapa saja yang harus melakukan pemantauan 
dan pengawasan. 

• Peserta  dapat menyebutkan  kegiatan  apa  saja  yang  harus  dipanau  dan 
diawasi oleh masyarakat. 

• Peserta  dapat memfasilitai masyarakat  untuk meningkatkan  kepedulian 
terhadap pembangunan di perdesaan secara sukarela. 

• Peserta  dapat menemukan  strategi  untuk memecahkan masalah  dalam 
pemantauan dan pengawasan oleh masyarakat. 

DURASI  :   120  menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  Panduan CBM 

PTO 

 
PENGANTAR: 
Pengawasan masyarakat merupakan bentuk partisipasi aktif dalam proses pembangunan dan salah 
satu penentu keberhasilan pembangunan, oleh karena  itu kepedulian masyarakat untuk  ikut  serta 
secara sukarela memantau dan mengawasi pelaksanaan PNPM MP  perlu ditumbuhkan. 
Masyarakat  sebagai  pemilik  proses  dari  suatu  kegiatan  program,  bertanggungjawab  untuk 
memantau  proses  kegiatan  program  tersebut. Masyarakat  diberi  kesempatan  untuk memilih  dan 
membentuk kelompok/tim khusus yang akan melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan 
PNPM MP di desanya. Pemilihan dan pembentukan kelompok/tim tersebut dilakukan dalam  forum 
musyawarah desa. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
• Sebagai  pembuka, tanyakan kepada peserta : Apa yang diketahui peserta tentang pemantauan 

dan  pengawasan  oleh  masyarakat  terhadap  PNPM  MP?  Biarkan  peserta  mengemukakan 
pendapatnya sampai tidak ada lagi yang ingin mengemukakan pendapat. 

• Kemudian jelaskan kepada peserta tentang : 
a. Pengertian pemantauan dan pengawasan masyarakat 
b. Maksud dan tujuan  pemantauan dan pengawasan  
c. Manfaat bagi program dan masyarakat 

• Jelaskan  pula  bahwa  efektivitas  pengawasan  masyarakat  ditentukan  oleh  dua  hal  yaitu,  (1) 
terbukanya pintu pengawasan dan (2) Kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam melakukan 
pengawasan.  

• Tanyakan  kepada  peserta,  adakah  potensi  terjadinya  masalah  dalam  pemantauan  dan 
pengawasan oleh masyarakat? Jika ya, sebutkan? Catat masalah‐masalah yang diungkapkan oleh 
peserta. 



• Bagi peserta menjadi beberapa kelompok  , kemudian  tugaskan untuk mendiskusikan masalah‐
masalah    yang  berbeda  satu  kelompok  dengan  kelompok  yang  lainya  untuk  mendapatkan 
beberapa  alternatif  pemecahan masalahnya. Usahakan  untuk  satu masalah  ada minimal  dua 
alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan prinsip dan prosedur PNPM MP. 

• Plenokan  hasil  diskusi  kelompok,  ajak  peserta  untuk  mengidentifikasi  alternati  utama  dan 
pendukung. Buat rangkuman hasil diskusi. 

• Tutup  sesi pembahasan  ini dengan memberikan penegasan  tentang pentingnya meningkatkan 
kesadaran masyarakat untuk memantau dan mengawasi PNPM MP secara menyeluruh dan terus 
menerus, dari proses perencanaan, pelaksanaan 

 
 
PENJELASAN MATERI: 
 
1. Pengertian Pemantauan dan Pengawasan oleh Masyarakat. 

Pemantauan  adalah  kegiatan  pengumpulan  informasi  secara  periodik  untuk melihat  kenerja 
semua  pelaku  program  da  memastikan  seluruh  kegiatan  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan 
rencana yang ditetapkan serta sesuai dengan prinsip dan prosedur program. 
Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kualitas dan volume pelaksanaan 
kegiatan dan sebagai langkah antisipatif terhadap upaya penyimpangan atau penyelewengan. 
Pemantauan  dan  pengawasan  oleh  masyarakat  adalah  pemantaun  dan  pengawasan 
pelaksanaan program yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan sukarela. 
Anggota  tim  ini  berasal  dari masyarakat  desa  dan  bekerja  secara  sukarela  demi  kepentingan 
masyarakat desanya. Secara teknis masyarakat yang melakukan pematauan dan pengawasan ini 
dapat terdiri dari satu atau beberapa kelompok, tergantung kebutuhan dan kesepakatan, begitu 
juga dengan nama tim ini, tergantung dari kesepakatan masyarakat. 
Anggota  kelompok/tim  terdiri  dari  warga  dusun,  tokoh  agama/adat/masyarakat  setempat. 
Mereka  dipilih  dan  ditetapkan  dalam  musyawarah  desa  untuk  mewakili  masyarakat  dalam 
memonitoring pelaksanaan kegiatan PNPM MP di desanya. 

 
2. Maksud dan Tujuan  

Maksud pemantauan dan pengawasan adalah : 
‐ Membantu  para  pelaku  program  (masyarakat,  aparat  pemerintah,  konsultan,  dll) 

mengetahui kemajuan dan perkembangan yang telah dicapai oleh program. 
‐ Membantu  para  pelaku  program  untuk  mengecek  apakah  suatu  kegiatan  berhasil 

diselesaikan sesuai dengan rencana atau tidak. 
Tujuan pemantauan dan pengawasan adalah : 
‐ Memastikan  pemanfaatan  dana  PNPM  MP  agar  sesuai  dengan  prinsip,  mekanisme  dan 

prosedur. 
‐ Memastikan  agar  hasil‐hasil  selama  tahap  perencanaan  diperoleh  melalui  proses  dan 

mekanisme yang benar. 
‐ Agar  hasil  kegiatan  yang  dilaksanakan  PNPM  MP  membawa  manfaat  langsung  bagi 

peningkatan RTM secara signifikan. 
‐ Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. 
‐ Menjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan. 
‐ Memastikan  setiap  pelaku  PNPM  MP  dapat  menjalankan  tugas  dan  tanggungjawabnya 

secara baik dan sesuai dengan fungsinya masing‐masing. 
 

3. Manfaat 
Manfaat pemantauan dan pengawasan masyarakat bagi program : 



‐ Meningkatkan  kinerja  pelaku  program  dan  pengendali  program  dari  sisi  input,  proses  dan 
output. 

‐ Pelaku  kegiatan  dari  unsur  masyarakat  lebih  menemukenali  kekuatan/keunggulan  dan 
kelemahan pelaksanaan PNPM MP. 

‐ Sebagai  proses  belajar/pemberdayaan  termasuk  memperkuat  organisasi  dan  munculnya 
inisiatif pembangunan mandiri daerah. 

‐ Transparansi  dan  akuntabilitas  sebagai  salah  satu  dasar  pelaksanaan  PNPM  MP  dapat 
menjadi  aktivitas  rutin  (terlembagakan  secara  sosial)  di  masyarakat,  sehingga  dapat 
mendorong  reformasi  kelembagaan  kearah  sruktur  dan  sistem  yang  partisipatif  dan 
transparan. 

‐ Dapat menjamin keberlangsungan program secara terus menerus baik dari aspek organisasi 
maupun pendanaan. 

Manfaat bagi masyarakat : 
‐ Meningkatkan  rasa  memiliki  dan  tanggungjawab  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  dan 

keberhasilan program. 
‐ Penguatan kemampuan sumber daya manusia dan institusi/kelembagaan masyarakat. 
‐ Sebagai  sarana  pemberdayaan  masyarakat,  sehingga  masyarakat  dapat  mengetahui, 

menyadari  dan memahami  tentang  kebutuhan  mereka,  tujuan  yang  ingin  diraih,  refleksi 
terhadap  apa  yang  telah  dicapai/dihadapi  dan  strategi  yang  dibutuhkan  untuk mencapai 
tujuan dan membenahi pelaksanaan kegiatan selama ini. 

 
4. Efektivitas Pemantauan dan Pengawasan Masyarakat 

Pemantauan dan pengawasan oleh masyarakat akan efektif bila  terbukanya pintu pengawasan 
dan  terdapat  kesadaran dan  kemampuan dari masyarakat untuk melakukan pemantauan dan 
pengawasan. 
Pintu Pengawasan 
Dalam  PNPM MP  disediakan  ruang  untuk  terbentuknya  kelompok/tim  pemantau/monitoring, 
dimana masyarakat  yang memiliki  kesadaran  dan  peduli  terhadap  pembangunan  di  desanya  
diberikan  keleluasaan  untuk  bekerja  melakukan  tugasnya  sebagai  pemantau  dan  pengawas 
kegiatan PNPM MP.  
 
Contoh kelompok‐kelompok Pemantau (Tim Monitoring) dalam PNPM MP : 
1. Tim Khusus. 

a. Tim Pemantau MAD 
Pada saat Musyawarah Desa Sosialisasi, ditawarkan kepada masyarakat desa siapa yang 
tergugah dan peduli untuk menjadi pemantau pelaksanaan MAD di tingkat kecamatan 
secara sukarela. Wakil masyarakat desa ini akan bertugas pada saat dilaksanakan MAD 
(MAD  Perengkingan  Usulan  dan  MAD  Penetapan  Usulan)  di  kecamatan,  apakah 
pelaksanaan MAD  tersebut  sudah  sesuai  dengan  prinsip  dan  prosedur  yang  berlaku. 
Laporannya akan disampaikan dalam akhir pelaksanaan MAD yang dipantaunya. 

b. Tim 6 atau Tim Pengawas Desa (beranggotakan 6 orang) 
(1)  Memantau  dan  membantu  menyebarluaskan  informasi,  termasuk  pembaharuan 
Papan  Informasi.  (2) Melakukan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  administrasi 
TPK. (3) Memantau dan mengawasi penyelenggaraan Musyawarah Pertanggungjawaban 
dan Musyawarah Serah Terima. 

c. Tim 5 (beranggotakan 5 orang) 
Memantau  dan  memeriksa  setiap  penarikan  dana  dari  Bank  serta  setiap  transaksi 
pembeyaran dan pengeluaran TPK. 

d. Tim 4 (beranggotakan 4 orang) 
Bertugas sebagai “checker” , yaitu memantau dan memeriksa bahan dan alat yang dibeli 
atau disewa. Pemantauan bukan hanya menyangkut volume, tetapi juga kualitasnya. 



e. Tim 3 (beranggotakan 3 orang) 
Memeriksa  proses  pengadaan  bahan  dan  alat,  termasuk  surat‐surat  penawaran  dan 
perjanjian maupun mengunjungi toko‐toko atau lokasi sumber bahan yang dibeli. 

2. Pemantauan oleh BPD. 
Sesuai fungsi dan tugasnya (BPD atau nama lainya) secara otomatis bertanggungjawab untuk 
memantau kegiatan di tingkat desa, termasuk kegiatan PNPM MP pada semua tahapannya 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan. 

 
Apabila di lokasi Anda terdapat kelompok/tim pemantau kegiatan PNPM MP dengan nama lain, 
silahkan jabarkan dalam kolom berikut : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kesadaran  dan  kemampuan masyarakat  dalam  pemantauan  dan  pengawasan  pelaksanaan 
program. 
PNPM  MP  telah  memberikan  ruang  kepada  masyarakat  untuk  ikut  serta  memantau  dan 
mengawasi  kegiatan  program,  dengan  tujuan  untuk  menumbuhkan  kepedulian  masyarakat 
terhadap pembangunan di desanya. 
Hal ini dapat dilihat dari : 
1. Adanya pembentukan tim‐tim pemantau yang terdiri dari unsur masyarakat.  
2. Mengharuskan ada papan informasi. 
3. Media penanganan pengaduan dan masalah. 
4. Penguatan kelembagaan kelompok, melalui pertemuan‐pertemuan kelompok di desa. 
 
Diperlukan  strategi  yang  tepat untuk menumbuhkan  atau meningkatkan  kepedulian  terhadap 
pembangunan di desanya, dengan bersedia melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan program  secara  sukarela. Silahkan diisi kolom dibawah  ini,  strategi apa  saja yang 
tepat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POKOK BAHASAN  : D. PENGENDALIAN KWALITAS 
 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  D.2. PENGELOLAAN PAPAN INFORMASI 

TUJUAN  :  • Peserta dapat menjelaskan pentingnya papan informasi dalam PNPM MP. 
• Peserta  dapat menjelaskan  informasi  apa  saja  yang  perlu  disampaikan 

kepada warga terkait PNPM MP. 
• Peserta dapat mengungkapkan  ide‐ide baru pengembangan media visual 

baik papan informasi atau media visual lainnya. 
 

DURASI  :   120  menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  PTO Penjelasan 1 

Contoh papan informasi (foto) 

 
PENGANTAR: 
 
Selain  melalui  pertemuan‐pertemuan  langsung,  Papan  Informasi  (media  visual)  selain  sebagai 
sarana  sosialisasi dan penyebaran  informasi, Papan  Informasi  juga merupakan  sarana pertukaran 
informasi  dan  pembelajaran  prinsip  dan  prosedur  program,  terutama  prinsip  transparansi  dan 
akuntabilitas.  Lebih  dari  itu,  sarana  tersebut  ditujukan  agar  mampu  mengajak  masyarakat 
berpartisipasi  dalam  berbagai  tahapan  program.  Melalui  media‐media  sosialisasi  yang 
dikembangkan dan pengelolaan Papan Informasi yang baik, diharapkan prinsip‐prinsip program dan 
mekanisme pembangunan partisipatif dapat melembaga dengan kuat di masyarakat. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
• Jelaskan pengertian dan manfaat papan informasi dalam kegiatan PNPM MP serta 

pengelolaanya. 
• Bagi peserta menjadi 3 kelompok, tugaskan masing‐masing kelompok untuk mendiskusikan : 

e. Jenis informasi apa saja yang dapat dimasukan dalam papan informasi dan dari mana 
memperolehnya. 

f. Hal‐hal apa saja yang menjadi kendala dalam pengelolaan papan informasi? 
g. Emukan beberapa alternatif pemecahan masalah dari kendala tersebut. 
h. Adakah ide‐ide baru untuk mengembangkan papan informasi PNPM MP? 

• Diskusi pleno; masing‐masing wakil kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dimuka kelas 
dan peserta lain dipersilahkan untuk bertanya atau menanggapi. 

• Catata hasil diskusi pleno, termasuk strategi pemecahan masalah yang dihasilkan. 
• Beri penegasan tentang pengelolaan papan informasi yang efektif dan efisien. 
 
PENJELASAN MATERI: 
   
1. Papan informasi adalah media visual tempat untuk menempelkan informasi yang perlu diketahui 

masyarakat.  Selain  sebagai  sarana  informasi  juga  merupakan  sarana  pembelajaran  prinsip 
transparasi dan akuntabilitas bagi masyarakat dan pelaku PNPM MP di lokasi tersebut.  
Apabila ada pendapat lain tentang pentingnya papan informasi, silahkan isi kolom berikut : 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
2. Pengelolaan papan informasi : 

a. PI harus dibuat menarik perhatian dan membangkitkan rasa ingin tahu warga (tata warna, 
letak dan ragam informasi) 

b. Informasi yang disampaikan dapat berupa informasi  mengenai kegiatan yang sedang 
berlangsung, perkembanganya, masalah yang timbul dan informasi lain yang dianggap perlu 
diketahui warga. 

c. Informasi tidak harus diketik, tetapi bisa juga ditulis tangan dengan rapi dan indah atau 
berupa gambar‐gambar menarik yang dapat mewakili informasi yang hendak disampaikan. 

d. Informasi harus selalu diperbaharui secara berkala, minimal  sebulan sekali. 
e. Papan informasi yang ditempel harus terlindungi dari hujan dan terhindar dari kemungkinan 

dirusak/dirobek.  
f. Lengkapi selalu papan informasi dengan alamat untuk pengaduan, saran dan informasi 

program, yakni :   ‐ SMS Pengaduan dan Informasi Pusat (021‐70417954) 
‐ Nama dan Nomor telfon FK, FT dan PjOK 

g. Diharapkan tumbuhnya kesadaran dari pelaku‐pelaku untuk menjaga kelangsungan dan 
memastikan ketersediaan informasi secara rutin dengan cara membentuk tim kerja 
pengelola papan informasi dengan swadaya. 

3. Jenis informasi, frekuensi, waktu, lokasi dan penanggungjawab penayangan informasi pada 
papan informasi : 

Jenis Informasi  Frekuensi  Waktu  Lokasi  Penanggung 
Jawab 

‐ Prinsip & kebijakan PNPM Mandiri   
Perdesaan 
‐ Jadwal sosialisasi di setiap desa 
‐ Pengurus TPK/ KPMD terpilih 
‐ Sanksi‐sanksi 
‐ Rencana penggunaan DOK 
‐ Tugas & tanggung jawab TPK/ KPMD 

1x  Setelah MAD 
I 

Kecamatan dan 
semua desa 

FK, 
PjOK,BKAD 
TPK 

‐ Rencana kerja KPMD 
‐ Jadwal MD II 

1x  Setelah 
pelatihan 
KPMD 

Desa dan semua 
dusun 

FK, KPMD, 
TPK 

‐ Daftar gagasan dari dusun/ 
kelompok 
‐ Nama utusan dusun/ kelompok 
yang   
  ke MD II 

1x  Setelah 
pertemuan di 
dusun/ 
kelompok 

Desa dan semua 
dusun 

FK, PL, 
KPMD, TPK 

‐ Daftar harga barang/ material 
‐ Perhitungan bunga pinjaman 
‐ Rincian penggunaan DOK 

1x setiap 
pertanggun
g‐jawaban 

4‐6 minggu 
setelah MAD 
I 

Kecamatan dan 
semua desa/ 
dusun 

Fas‐Kab, FK, 
BKAD, UPK, 
TPK 

‐ Usulan desa yg maju ke MAD II 
‐ Nama utusan desa ke MAD II 
‐ Nama calon pengurus UPK 
‐ Nama calon pengamat (tokoh  
kecamatan) 
‐ Sanksi‐sanksi 

1x 
 
 

Setelah MD II  Kecamatan, 
semua desa/ 
dusun 

BKAD, TPK, 
KPMD, PL, FK 



Jenis Informasi  Frekuensi  Waktu  Lokasi  Penanggung 
Jawab 

- Hasil/ rekomendasi Tim Verifikasi 
 

1x  Setelah 
verifikasi 

Kecamatan, 
semua desa 

BKAD, PL, FK, 
PjOK 

‐ Berita acara MAD II 
‐ Ranking usulan desa penerima BLM 
‐ Pengurus UPK terpilih 
‐ Daftar usulan yang disetujui 
‐ SPC 
‐ Laporan akhir penggunaan DOK 

1x  Setelah MAD 
II & MAD III 

Kecamatan, 
semua desa/ 
dusun 

PjOK, FK, 
BKAD, PL, 
KPMD, TPK 

‐ Struktur tim pelaksana 
‐ Rencana kerja tim pelaksana 
 

1x  Setelah tim 
pelaksana 
terbentuk  

Semua desa/ 
dusun 

FK, KPMD, 
PL, TPK 

‐ Kuotasi harga barang 
‐ Berita acara penawaran barang 
‐ Surat perjanjian dengan supplier 

1x  Setelah 
tender 

Kecamatan, 
semua desa/ 
dusun 

PjOK, FK, 
BKAD, TPK 

- Dokumen‐dokumen pencairan 
dana 

 

Setiap 
tahap 
pencairan   

Setelah dana 
cair 

Kecamatan, 
desa/ dusun 

FK, BKAD, 
UPK, KPMD, 
PjOK, TPK, PL 

‐ Desain teknis dan denah lokasinya  1x  Awal  tahap 
pelaksanaan 

Desa/ dusun  FK, TPK, 
KPMD, PL 

‐ Rincian penggunaan dana oleh 
TPK/UPK 

‐ Foto kopi rekening UPK 
‐ Rincian realisasi anggaran biaya 

Setiap 
bulan  

Tahap 
pelaksanaan 

Kecamatan, 
semua desa/ 
dusun 

BKAD, UPK, 
FK, TPK, PL 

- Daftar pekerja, besar insentif dan 
rincian pembayaan HOK 

Setiap ada 
pembayara
n 

Tahap 
pelaksanaan 

Semua desa/ 
dusun 

FK, BKAD, 
TPK, KPMD, 
PL 

‐ Laporan rekap keseluruhan dana  Setiap 
bulan 

Tahap 
pelaksanaan 

Semua desa/ 
dusun 

FK, BKAD, 
TPK, KPMD, 
PL 

- Daftar nama anggota kelompok SPP 
dan rincian alokasi modal/ 
pinjaman per anggota 

1x  Tahap 
pelaksanaan 

Semua desa/ 
dusun 

FK, UPK, TPK, 
KPMD, PL, 
Ketua 
Kelompok 

‐  Rencana dan realisasi 
pengembalian (tabel cicilan per 
bulan) 

- Fotokopi rekening UPK untuk  
   Pengembalian 

Setiap 
bulan 

Tahap 
pelaksanaan 

Semua desa/ 
dusun 

KPMD, TPK, 
Ketua 
Kelompok 

‐ Rekap laporan penggunaan  dana 
pertanggungjawaban akhir 

Setiap 
bulan 

Tahap 
pelaksanaan 

Semua desa/ 
dusun 

FK, BKAD, 
UPK, TPK, PL 

‐ Buletin PNPM Mandiri Perdesaan  Setiap dua 
bulan 

Tahap 
pelaksanaan 

Semua desa  BKAD, KPMD, 
TPK, FK, PL 

 
 
 
 
 

 
 



 
POKOK BAHASAN  : E. ADMINISTRASI DAN 

PELAPORAN 
 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  E.1. STANDAR ADMINISTRASI TPK 

TUJUAN  :  • Peserta  dapat  menceritakan  pemahamanya  mengapa  diperlukan 
administrasi dan pembukuan TPK 

• Peserta  dapat menjelaskan  tentang  jenis  administrasi  dan  pembukuan 
TPK 

• Peserta  dapat  menjelaskan  cara  pengisian  form‐form  administrasi  dan 
pembukuan TPK 

 

DURASI  :   240  menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  PTO Penjelasan IX 

Format‐format administrasi, pembukuan  dan laporan TPK 

 
PENGANTAR: 
 
Semua proses  terkait dengan penggunaan dana dalam  tahap pelaksanaan  kegiatan PNPM MP di 
desa  dikelola  oleh  TPK.  Administrasi  dan  pelaporan  keuangan  TPK  adalah  kegiatan  untuk 
mencatat/merekam  semua kejadian/transaksi  terkait dengan pengelolaan keuangan di TPK, mulai 
tahap penyusunan rencana   anggaran, pembukuan sampai dengan penyusunan  laporan keuangan. 
Kegiatan  ini  dilakukan  untuk  mendorong  transparansi  dan  akuntabilitas  khususnya  dalam 
pengelolaan keuangan. Oleh sebab  itu dibutuhkan pencatatan yang  jelas, cermat dan akurat serta 
didukung oleh bukti‐bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
• Sebagai pembuka, tanyakan kepada pesera; (1) Mengapa harus ada administrasi dan pemukuan 

di desa yang menjadi tangungjawab TPK, (2) Apa yang peserta ketahui tentang administrasi dan 
pembukuan, dan (3) Menurut sepengetahuan peserta, apa saja jenis‐jenis pembukuan yang ada 
di TPK.  

• Mintalah  satu  orang  peserta  (sukarela)  memberikan  kesimpulan  atas  jawaban‐jawaban  dari 
peserta lain. 

• Jelaskan  tentang  jenis‐jenis pembukuan dan cara pengisiannya yang wajib dikerjakan TPK satu 
per satu dengan menggunakan contoh transaksi. 

• Bagi  peserta  menjadi  3  atau  4  kelompok  (sesuaikan  dengan  jumlah  peserta)  untuk 
mempraktekan pengisian format.  

• Hasil  kerja  kelompok dipresentasikan untuk mendapat  tanggapan dari  kelompok  lain. Buatlah 
catatan‐catatan penting tentang hasi presentasi tersebut. 

• Bahas bersama peserta  catatan‐catatan penting hasil presentasi da berikan  kesempatan pada 
peserta untuk bertanya. 

• Berikan  penegasan  tentang  administrasi  dan  pembukuan  TPK  adalah  tanggungjawab  semua 
anggota TPK (Ketua, Bendahara dan Sekretaris), koordinasi ketiganya harus benar‐benar terjalin 
dengan  baik  sesuai  dengan  porsinya.  Berikan  gambaran  apabila  diantara  anggota  TPK  terjadi 
konflik, maka akan berpengaruh buruk terhadap pelaksanaan kegiatan di desanya. 



• Untuk menutup sesi, berikan kembali beberapa contoh soal dan format‐format (kosong), sebagai 
latihan pribadi setelah pelatihan usai. 

 
 
 
 
 
PENJELASAN MATERI: 
   
Pencatatan  semua  transaksi  keuangan  sampai  dengan  penyusunan  laporan  keuangan  dilakukan 
dengan  menggunakan  formulir  standar  keuangan  yang  terdiri  dari  buku  kas  harian,  laporan 
penggunaan dana, laporan fisik dan biaya, laporan penyaluran dana kegiatan pendidikan, kesehatan, 
SPP serta laporan sumber dana dan penggunaanya sesuai dengan formulir PTO. 

 
Buku Kas Umum  Tempat  untuk  mencatat  semua  transaksi  pemasukan 

(pencairan  dana  dari  UPK  dan  swadaya  masyarakat  dalam 
bentuk  uang)  dan  pengeluaran  (pembayaran  untuk  kegiatan 
prasarana sarana, kesehatan, pendidikan, SPP dan peningkatan 
kapasitas kelompok usaha) yang bersifat tunai. 

Buku Kas Khusus  Tempat  untuk  mencatat  semua  transaksi  berdasarkan  jenis 
kegiatan, mencakup : 
‐ Buku Kas Oprasional TPK (3%) 
‐ Buku Kas Kegiatan Prasarana Sarana 
‐ Buku Kas Kegiatan Pendidikan 
‐ Buku Kas Kegiatan Kesehatan 
‐ Buku Kas Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha 

Buku Material (BM)  Tempat  untuk mencatat  material/bahan  yang  telah  diterima 
dan  dibayar.  
Fungsinya untuk : 
‐ Menyiapkan RPD 
‐ Menyiapkan Pembayaran 
‐ Mengendalikan pengadaan agar sesuai target 
‐ Mengevaluasi pengadaan bahan 

Rencana Penggunaan Dana  Dokumen  yang  memuat  rencana  kebutuhan  dana  untuk 
membiayai  kegiatan  sesuai  dengan  jadwal  dan  target 
pelaksanaan kegiatan.  
RPD memuat : 
‐ Rencana kebutuhan bahan dan alat 
‐ Rencana kebutuhan upah 
‐ Rencana penyaluran dana SPP 
‐ Rencana penyaluran dana pendidikan 
‐ Rencana penyaluran dana kesehatan 
‐ Rencana penyaluran dana peningkatan kapasitas kelompok 

usaha 
‐ Nilai/jumlah uang yang akan dibelanjakan 

Laporan Penggunaan Dana  Dokumen yang memuat pertanggungjawaban TPK untuk setiap 
dana  yang  telah  dicairkan  dari  UPK  berdasarkan  RPD  yang 
disetujui sebelumnya. 

 
■ Pencatatan  transaksi  sebaiknya  dilakukan  beberapa  saat  setelah  transaksi  berlangsung 

dalam  hari  yang  sama,  hal  ini  untuk  menghindari  hal‐hal  yang  tidak  diinginkan  yang 



mengakibatkan  kekacauan  pencatatan.  Bahwa  kapasitas  otak  manusia  terbatas  untuk 
mengingat, maka perlu dicatat segera dan sebagai bukti akuntabilitas TPK 

 
Format‐format standar administrasi TPK yang harus dipelajari : 
 
No.  Form dalam PTO  Nama form 
1  Form 36  Rencana Penggunaan Dana (RPD) 
2  Form 37  Laporan Penggunaan Dana (LPD) 
3  Form 38  Kwitansi 
4  Form 39  Buku Kas Umum TPK 
5  Form 40  Catatan Harian Penerimaan Material  
6  Form 41  Buku Penerimaan Material 
7  Form 42  Bukti Penerimaan Material 
8  Form 43  Sertifikasi Penerimaan Pekerjaan  
9  Form 44  Daftar Calon Pekerja Proyek 
10  Form 45  Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja 
11  Form 46  Daftar  Perhitungan  HOK  dan  Penerimaan  Insentif  dengan 

sistim Upah Borong 
12  Form 47  Berita Acara Rvisi 

 
 
Ada  beberapa  hal‐hal  penting  dalam  pengelolaan  keuangan  oleh  TPK  seperti  yang  terdapat 
dalam PTO Penjelasan IX, silahkan disi dalam kolom berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POKOK BAHASAN  : E. ADMINISTRASI DAN PELAPORAN 
 
 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  E.2. STANDAR LAPORAN KEGIATAN DESA 

TUJUAN  :  • Peserta dapat menceritakan pemahamanya mengapa diperlukan  laporan 
kegiatan ditingkat Desa 

• Peserta dapat menjelaskan tentang jenis laporan yang ada ditingkat desa 
• Peserta  dapat menjelaskan  cara  pengisian  form‐form  laporan  ditingkat 

desa 
 

DURASI  :   60  menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  PTO Penjelasan IX 

Format‐format pelaporan 

 
PENGANTAR: 
 
Hal  penting  dalam  proses  pemantauan,  pengawasan  dan  evaluasi  adalah  penyusunan  laporan. 
Laporan  ini berguna untuk menyusun rencana tindak  lanjut dari permasalahan‐permasalahan yang 
ditemukan,  laporan  di  tingkat  desa  juga  menjadi  hal  yang  sangat  penting  untuk  membantu 
fasilitator dikecamatan membuat laporan 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
• Buka dengan salam, jelaskan tujuan dari pokok bahasan. 
• Tanyakan pada peserta mengapa diperlukan laporan kegiatan yang ada ditingkat desa? 
• Mintalah  satu  orang  peserta  (sukarela)  memberikan  kesimpulan  atas  jawaban‐jawaban  dari 

peserta lain. 
• Jelaskan  tentang  jenis‐jenis  laporan yang ada di desa, cara mengisinya,  formulir  formulir yang 

diperlukan. 
• Bagi  peserta  menjadi  3  atau  4  kelompok  (sesuaikan  dengan  jumlah  peserta)  untuk 

mempraktekan pengisian format.  
• Hasil  kerja  kelompok dipresentasikan untuk mendapat  tanggapan dari  kelompok  lain. Buatlah 

catatan‐catatan penting tentang hasi presentasi tersebut. 
• Bahas bersama peserta  catatan‐catatan penting hasil presentasi da berikan  kesempatan pada 

peserta untuk bertanya. 
• Berikan penegasan tentang pelaporan yang ada di desa manfaatnya. 
 
PENJELASAN MATERI: 
   

Pada  tingkat desa, KPMD   dan TPK bertugas membantu  Fasilitator Kecamatan menyusun dan 
membuat  laporan.  Laporan  dari  KPMD    dan  TPK  akan menjadi  bahan  Fasilitator  Kecamatan 
dalam menyusun laporan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah tugasnya. 
 
Laporan  Masalah  yang 
Dihadapi 

Berisi  tentang Masalah  yang  dihadapi,  upaya  yang  dilakukan 
untuk menyelesaikan masalah, bantuan yang diharapkan dalam 
penyelesaian masalah. 



Laporan  Kegiatan  dan 
Rencana KPMD/K 

Berisi  laporan kegiatan bulan  ini dan rencanan kegiatan KPMD 
bulan berikutnya 

 
■ Pelaporan  ini disampaikan oleh TPK dan KPMD paling  lambat  tanggal 1 bulan berikutnya, 

laporan ini sebagai dasar pembutan laporan bulanan fasilitator di tingkat kecamatan. 
 

Format‐format standar administrasi TPK yang harus dipelajari : 
 
No.  Form dalam PTO  Nama form 
1  Form 70.a  Laporan Masalah yang Dihadapi  (Tk Desa) 
2  Form 71  Laporan Kegiatan dan Rencana Kegiatan KPMD/K 

 
 
Ada beberapa hal‐hal penting dalam pelaporan di tingkat desa seperti yang terdapat dalam PTO 
dan  Penjelasannya , silahkan disi dalam kolom berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

POKOK BAHASAN  :  E. ADMINISTRASI DAN PELAPORAN 
 
 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  E.3. LAPORAN BULANAN 

TUJUAN  :  • Peserta dapat menceritakan pemahamanya mengapa diperlukan  laporan 
bulanan dalam tiap tingkatan pelaku. 

• Peserta dapat menjelaskan tentang jenis laporan bulanan yang ada. 
• Peserta dapat menjelaskan alur pelaporan dari  tingkat desa, kecamatan 

sampai Nasional 
 

DURASI  :   60  menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  PTO Penjelasan VII 

Format‐format pelaporan 

 
PENGANTAR: 
 
Salah satu tugas penting dari pengendalian program adalah pelaporan tentang hasil kegiatan yang 
telah  dilakukan.  Para  pelaku  program,  khususnya  fasilitator/konsultan  bertanggung  jawab  untuk 
membuat  laporan seakurat mungkin dan tepat waktu kepada supervisor. Laporan  juga merupakan 
salah satu instrumen yang dapat dipergunakan dalam rangka pemantauan dan evaluasi. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
• Buka dengan salam, jelaskan tujuan dari pokok bahasan. 
• Tanyakan  pada  peserta  mengapa  diperlukan  laporan  kegiatan  untuk  tiap  bulanya,  berupa 

laporan bulanan? 
• Mintalah  satu  orang  peserta  (sukarela)  memberikan  kesimpulan  atas  jawaban‐jawaban  dari 

peserta lain. 
• Fasilitator memberikan  penegasan  tentang  pentingnya  pelaporan  bulanan  untuk  tiap  jenjang 

tingkatan pelaku. 
• Bagi  peserta  menjadi    4  kelompok,  masing  masing  kelompok  mendiskusikan  tentang  siapa 

pelaku yang bertanggungjawab terhadap laporan bulanan dan jenis jenis lapaoranya. 
• Hasil  kerja  kelompok dipresentasikan untuk mendapat  tanggapan dari  kelompok  lain. Buatlah 

catatan‐catatan penting tentang hasi presentasi tersebut. 
• Bahas bersama peserta  catatan‐catatan penting hasil presentasi da berikan  kesempatan pada 

peserta untuk bertanya. 
• Berikan penegasan tentang pelaporan bulanan dan manfaatnya. 
 
PENJELASAN MATERI: 
   

Alur Pelaporan  
Alur  pelaporan  merupakan  mekanisme  penyampaian  laporan  dari  fasilitator  di 

lapangan  kepada      supervisor  sebagai  wujud  pertanggungjawaban  atas  tugasnya. 



Supervisor  wajib  mengumpulkan,  mengkonsolidasikan  dan  menganalisis  data  dari 

wilayah  kerjanya  serta melaporkan hasilnya pada  setiap bulan  kepada  supervisor di 

atasnya. Alur pelaporan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

 
 

Pengirim  Penerima  Tembusan  Tanggal Penerimaan 
KPMD, TPK & UPK 

Fasilitator Kecamatan 
  Tanggal 1 setiap bulan 

Fasilitator 
Kecamatan  Fasilitator Kabupaten 

• PjOK 
• Fasilitator 

Kecamatan 
sebagai arsip  

Tanggal 7  
setiap bulan 

Fasilitator 
Kabupaten 

KM Prov.  • TK‐Kab 
• Fasilitator 

Kabupaten 
sebagai arsip  

Tanggal 15 
setiap bulan 

KM Prov.  KT KM Nas.  • TK‐PNPM Mandiri 
Perdesaan 
Propinsi 

Tanggal 21 setiap 
bulan 

KT KM Nas  Satker Pembinaan 
PNPM Mandiri 
Perdesaan 

  Tanggal 28 setiap 
bulan 

 
 

 
Ada  beberapa  hal‐hal  penting  dalam  laporan  bulanan  seperti  yang  terdapat  dalam  PTO  dan  
Penjelasannya , silahkan disi dalam kolom berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
POKOK BAHASAN  :  F. TEKNIK KETRAMPILAN DASAR 

 
 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  F.1. TEKNIK FASILITASI 

TUJUAN  :  • Peserta  dapat  mengetahui  dan  memahami  metode  dan 
penggunaan teknik fasilitasi. 

• Peserta dapat memahami POD sebagai dasar teknik fasilitasi 
• Peserta  dapat  mengetahui  seluk  beluk  memfasilitasi  dengan 

musyawarah. 

DURASI  :  120 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  • Pengantar teknik fasilitasi 
• Dasar‐dasar komunikasi. 
• POD sebagai teknik fasilitasi  
• Fasilitasi Musyawarah  

 
PENGANTAR: 
 
Teknik  fasilitasi  ini merupakan  pegangan    untuk membantu  fasilitator  pemula  dalam melakukan 
fasilitasi  pada  warga  belajar.  Materi  dalam  modul  ini  menjelaskan  tentang  pengantar  dalam 
melakukan  fasilitasi,  bagaimana  memfasilitasi  musyawarah,  dan  bagaimana  melakukandiskusi 
kelompok  terarah  (focus group discussion – FGD). Dengan memahami dan menguasai dasar‐dasar 
teknik  fasilitasi  ini  diharapkan  proses  memfasiltasi  proses  pelatihan  yang  lainnya  dapat  lebih 
dikembangkan.  
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
D. Sekilas Teknik Fasilitasi 
• Buka  sesi  ini  dengan  mengucapkan  salam,  kemudian  fasilitator  memperkenalkan  diri 

(penjelasan singkat) dan jelaskan bahwa kita akan membahas tema teknik fasilitasi 
• Tanyakan kepada peserta, hal‐hal apa saja yang harus dimiliki dan dibutuhkan oleh  fasilitator 

dalam memfasilitasi suatu kegiatan? Tuliskan jawaban peserta pada kertas plano. 
• Jelaskan tentang pokok bahasan dengan memberikan ulasan sekilas tentang :  

 Pengantar dalam melakukan fasilitasi. 
 Dasar‐dasar komunikasi 
 

• Tanyakan  kepada  peserta  latih  mengapa  teknik  fasilitasi  begitu  penting  dalam  tugas 
pendampingan masyarakat, berkaitan dengan kegiatan sosialisasi program  ? 

• Tuliskan  jawaban  peserta  pada  metaplan.  Mintalah  beberapa  peserta  membacakan 
jawabannya, yang  lain melengkapi dan  salah  seorang  relawan menuliskan  rumusannya diatas 
kertas plano. 

• Berikan  penegasan  dengan  bertanya  kembali  kepada  peserta  yang  masih  belum  mengerti 
mengenai teknik fasilitasi. 
 

E. Pendekatan Metode Pendidikan Orang Dewasa (POD) 
• Tayangkan slide Tuan Guru dan Tukang Perahu.  

• Buatlah kelompok, untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut : 



‐ Apakah cerita ini terjadi juga dalam kehidupan kita ? apa contohnya ? 
‐ Bagaimana proses sang guru dan tukang perahu memperoleh ilmu ? 
‐ Bagaimana cara sang guru dan tukang perahu menyimpulkan pengalaman masing‐masing ? 
‐ Bagaimana  cara  sang  guru  dan  tukang  perahu  mengambil  keputusan  dari  kesimpulan‐

kesimpulan yang diambil  ? 
• Mintalah mereka mempresentasikan hasil diskusinya. 
• Ajaklah  peserta  untuk menemukan  perbedaan  yang mendasar  antara  pendekatan  andragogi 

dan pedagogi dan penerapannya di lapangan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

F. Fasilitasi  Musyawarah  (Simulasi dalam fasilitasi rembug desa) 
• Jelaskan bahwa peserta  akan melakukan simulasi dalam fasilitasi musyawarah desa  
• Mintalah 2  (dua)peserta   berperan  sebagai  fasilitator utama dan  fasilitator pembantu dalam 

rembug  kesiapan masyarakat  di  kelurahan  ‘Maju  Jaya’  yang  termasuk  calon  lokasi  sasaran 
PNPM MP.  

• Mintalah  semua peserta berperan  sebagai masyarakat  yang hadir dalam pertemuan  rembug 
kesiapan masyarakat :  

 1 (satu) orang berperan sebagai Lurah 
 1 (satu) orang berperan sebagai Ketua LKMD 
 1 (satu) orang berperan sebagai PJOK 
 2 (dua) orang berperan sebagai Ketua RW 1 dan Ketua RW 2 
 4 (empat) orang berperan sebagai Ketua RT 
 1 (satu) orang berperan sebagai pemuda 
 1 (satu) orang berperan sebagai wakil organisasi perempuan ( PKK) 
 7‐10 orang berperan sebagai warga masyarakat lainnya.  

• Peserta  lain  yang  tidak  kebagian  peran  bertindak  sebagai  pengamat  proses  untuk  nantinya 
disajikan pada saat refleksi setelah selesai simulasi.  

• Setelah  simulasi  selesai  dilakukan  refleksi  dari  pengalaman  simulasi  tersebut  dengan 
mengunakan  pertanyaan  penggerak  sebagai  berikut  ini  dan  para  pengamat  diminta 
menguraikan hasil amatannya.  
‐ Bagaimana sikap fasilitator ?  
‐ Sebagai apakah fasilitator memposisikan dirinya ? 
‐ Apakah fasilitator memperkenalkan diri ? Menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah ?.  
‐ Dimanakah fasilitator tersebut secara fisik duduk ? 
‐ Apakah ada kesan bahwa fasilitator adalah agen proyek ? 
‐ Apakah musyawarah menghasilkan keputusan yang bulat ? Mengapa demikian ?  
‐ Bagaimana sebaiknya memfasilitasi musyawarah dengan baik ?  

• Berikan penegasan tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memfasilitasi 
musyawarah. (Teknik ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan) 



 PENJELASAN MATERI: 
 
PENGANTAR  TEKNIK FASILITASI (Pejelasan II : Fasilitasi dan Pelatihan) 
 
Fungsi dan Kemampuan Fasilitator  
 
Secara  umum  pelaku  proses  fasilitasi  sering  disebut  fasilitator. Dalam  PNPM Mandiri  Perdesaan; 
Fasilitator  Kecamatan  ,  Fasilitator  Kabupaten  dan  aparat  berperan  sebagai  fasilitator  dari  luar 
masyarakat, sehingga dalam pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai pendamping. Sedangkan 
Pendamping Lokal, Kader Pemberdayaan Masyarakat serta seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan 
yang  berasal  dari masyarakat  setempat  juga  berperan  sebagai  fasilitator  yang  dipahami  sebagai 
Kader Pemberdayaan.  Sebagai pendamping masyarakat, pada waktu  tertentu harus  siap mundur 
dari perannya dan memandirikan para Kader Pemberdayaan.  
 
1. Fungsi Fasilitator 

Agar  dapat  melaksanakan  fungsi  dan  tugasnya  dengan  baik  maka  seorang  Fasilitator  perlu 
menyadari dan memahami empat fungsi seorang fasilitator di masyarakat yaitu : 
a. Sebagai Narasumber 
b. Sebagai Guru 
c. Sebagai Mediator 

- Mediasi  potensi 
- Mediasi  berbagai kepentingan 

d. Sebagai Perangsang atau Penantang (Challenger) 
 

2. Kemampuan Fasilitator 
 

Agar  dapat  menjalankan  fungsi‐fungsi  diatas  maka  seorang  fasilitator  perlu  dibekali  dan 
memiliki beberapa kemampuan  antara lain : 
 
a. Kepemimpinan 

Beberapa upaya yang dapat dilakukanuntuk meningkatkan kepemimpinan antara lain: 
(i) Dengan menambah pengetahuan melalui pelatihan‐pelatihan. 
(ii) Belajar sendiri dengan banyak membaca buku. 
(iii) Banyak  menimba  atau  mempelajari  pengalaman  dari  luar  (studi  banding,  seminar‐ 

seminar) 
(iv) Harus tanggap, dapat menjabarkan ide‐ide, konsep dan kebijakan. 
(v) Melatih  diri  dengan  berpikir  kreatif,  berpikir  orisinal  dan  selalu  berwawasan  masa 

depan – visionary. 
(vi) Tahan dan berjiwa besar menerima kritik dari luar. 

 
b. Konseptual  
c. Komunikasi 

Kemampuan komunikasi yang dibutuhkan adalah: 
(i) Kemampuan menyampaikan pesan atau informasi 
(ii) Menjadi pendengar yang aktif 
(iii) Bertanya efektif dan terarah 
(iv) Kemampuan dalam pengembangan masyarakat 

 
Beberapa kemampuan yang termasuk dalam kelompok ini adalah: 
- Mengenal isu‐isu local 
- Kemampuan identifikasi 



- Kemampuan analitis 
- Adaptasi partisipatif 
- Berpandangan positif ke depan (visioner) 
- Kemampuan hubungan antar manusia (human relationship)  
- Kemampuan melakukan aksi sebagai akumulasi kemampuan teknis 

Fasilitator perlu memiliki kemampuan teknis sbb:  
 Tahu dan mampu bagaimana sesuatu harus dikerjakan  
 Ahli dalam bidangnya dan berpengalaman  
 Paham akan ketentuan/peraturan yang berlaku 
 Mampu mengendalikan proses pelaksanaan pekerjaan 
 Secara fisik dan mental siap menghadapi tugas operasional  
 Memiliki daya tahan, ketekunan, keuletan dalam penyelesaian tugas. 

 
 
Dalam memfasilitasi  sebuah pelatihan,  ternyata ada dua hal penting yang perlu diperhatikan oleh 
seorang fasilitator, yaitu :  
  
• Isi / konten, yaitu  :  
    Materi atau pokok bahasan yang sedang ditangani,dikelola atau dipelajari, didiskusikan, dibahas 

bersama.  
  

• Proses, yaitu :  
    Bagaimana langkah‐langkah atau caranya seluruh peserta pelatihan melakukan inter‐aksi belajar, 

membahas suatu "isi/konten".  
 
Pada  saat  fasilitator  mempersiapkan  agenda  dan  mendefinisikan  tujuan  serta  harapan  peserta 
bersama dengan peserta pelatihan, pada dasarnya fasilitator memikirkan tentang isi / konten. Tetapi 
ketika pelatihan itu sedang berlangsung, fasilitator terlibat dalam suatu proses.  
Dalam pelatihan partisipatif pekerjaan utama seorang fasilitator  ialah membantu peserta pelatihan 
untuk bekerja dan belajar dengan  lebih baik  secara bersama‐sama. Dengan kata  lain bahwa  tugas 
dan pekerjaan utama fasilitator adalah "belajar bagaimana belajar". Untuk itu ada beberapa hal yang 
perlu diperhatikan oleh fasilitator, yaitu :  
 
• Fasilitator hendaknya berhati‐hati untuk  tidak membiarkan minatnya hanya dalam  isi / konten 

dan melupakan proses bagaimana peserta pelatihan itu bekerja.  
• Pada  umumnya,  fasilitator  semakin  mampu  menjaga  kendali  atas  dirinya  sendiri,  dan  tidak 

banyak terlibat dalam proses belajar semakin baik fasilitator tersebut melakukan fasilitasi.  
• Fasilitator harus bisa memfokuskan perhatiannya pada proses dan menempatkan posisi berada 

di luar kelompok peserta pelatihan, agar dapat melakukan fasilitasi dengan baik.  
• Tidak  perlu  merasa  kuatir  untuk  menunjukkan  dirinya  sendiri  atau  melindungi  ego  dan 

kepentingannya sendiri (fasilitator).  
• Fasilitator  perlu  meneruskan  dan  mengembangkan  ketrampilan‐ketrampilan  proses  peserta 

pelatihan yang bisa digunakan sendiri dan ini merupakan kesempatan fasilitator yang paling baik 
untuk meninggalkan mereka dengan sesuatu nilai yang langgeng.  

Berikut ini, beberapa uraian umum yang berguna bagi fasilitator dalam memahami apa yang sedang 
terjadi dalam pelatihan yang sedang difasilitasi, yang meliputi : 
• Komunikasi dan dinamika kelompok,  
• Beberapa tekinik‐teknik yang dapat dipergunakan dalam memfasilitasi antara lain:  

 Bagaimana menyusun pertanyaan‐pertanyaan,  
 Memfasilitasi suatu diskusi dan mengunakan latihan‐latihan.  

Teknik‐teknik tersebut pada umumnya akan dipergunakan pada setiap saat dan dalam pelatihan apa 



saja.  
TEKNIK KOMUNIKASI 
Komunikasi  merupakan  hal  yang  paling  utama  dalam  pelatihan  apa  saja.Keefektifan  seorang 
fasilitator  tergantung pada kemampuannya untuk berkomunikasi dengan baik. Kemampuan untuk 
melakukan  komunikasi  secara  efektif  adalah  suatu  keterampilan,  dan  seperti  juga  dengan 
keterampilan lainnya, paling baik mendapatkannya melalui praktek dan kritik pribadi. Berikut ini ada 
beberapa pokok pengalaman dan strategi untuk melakukan komunikasi yang efektif. Ketentuan  ini 
tidak hanya merupakan petunjuk bagi fasilitator, tetapi juga boleh jadi sebagai bahan yang berguna 
untuk  disajikan  dalam  suatu  lokakarya.  Fasilitator  bukanlah  satu‐satunya  orang  yang  harus 
melakukan komunikasi.  
 
MENYESUAIKAN DIRI DENGAN PARA PENDENGAR 
Sesuatu yang tampaknya begitu jelas pada seseorang atau fasilitator mungkin mempunyai arti yang 
sama sekali berbeda, atau boleh  jadi sama sekali tidak dapat dipahami keseluruhannya oleh orang 
lain  atau  para  peserta  pelatihan.  Orang  lain  mempunyai  pengalaman  yang  saling  berbeda  satu 
dengan yang  lainnya. Sebagai akibatnya, mereka mungkin mempunyai pemahaman yang berbeda‐
beda  terhadap  kata‐kata,  tanda‐tanda  dan  mimik‐mimik  dari  pada  yang  dimaksudkan.  Untuk 
mengurangi kemungkinan ini, sesuaikan : 
  
• BAHASA ANDA.  
      Pastikan  bahwa  istilah‐istilah  yang  dipergunakan  adalah  istilah‐istilah  yang  sudah  umum 

digunakan oleh peserta pelatihan. Jangan menggunakan istilah‐istilah teknik, atau kata‐kata atau 
istilah‐istilah yang hanya umum digunakan oleh suatu profesi atau bidang studi tertentu, tanpa 
memastikan bahwa semua peserta pelatihan setuju dan memahami artinya. Hindari penggunaan 
istilah asing selama sudah ada istilah bahasa Indonesia. Suatu kesalahpahaman yang terjadi pada 
suatu pelatihan, misalkan  saja  istilah  atau  kata  "intervensi" mempunyai  arti  yang  sama  sekali 
berbeda bagi seseorang karena mempunyai latar belakang yang berbeda. 

  
• GAYA DAN PENAMPILAN FASILITATOR.  
      Cara berpakaian, membawa diri, dan melakukan inter‐aksi dengan yang lain akan mempengaruhi 

seberapa baik seorang fasilitator menyesuaikan diri dengan peserta pelatihan. Pada umumnya, 
jika seorang fasilitator tampil secara informal, dan merasa senang dengan peserta pelatihan, hal 
itu  akan  membantu membuat  mereka merasa  santai  juga.  Tetapi menginterpretasikan  kata 
"informal" perlu pula memperhatikan norma‐norma yang ada. Jangan berpakaian atau bertindak 
dengan  cara‐cara  yang  dapat memberikan  kesan  yang  palsu  atau  negatif,  tetapi  berusahalah 
sedapat mungkin menghindari membuat orang‐orang  tidak berdaya dengan memunculkan diri 
sebagai orang asing atau membuat mereka merasa takut dengan cara apapun.  

 
MENDENGARKAN ITU PENTING 
Kita  semua  sudah  mendengar  dan  berkali‐kali  ditekankan  betapa  pentingnya  "mendengarkan", 
tetapi sebenarnya mendengarkan itu jauh lebih sukar dari pada yang disadari banyak orang. Hampir 
seluruh  waktu  ketika  seseorang  sedang  berbicara  pada  kita,  kita  sebenarnya  sedang  tidak 
mendengarkannya dengan  sungguh‐sungguh;  kita  sedang memikirkan  tentang  apa  yang  akan  kita 
katakan dalam memberikan jawaban.  
• Bilamana  sedang  mendengarkan  seseorang  usahakan  agar  tidak  dengan  segera  melakukan 

evaluasi tentang apa yang sedang dikatakan.  
• Upayakan untuk memahami apa yang maksud atau arti  sebenarnya menurut perspektif orang 

lain.  
• Ajukan pertanyaan‐pertanyaan yang akan membantu untuk  lebih memahami apa yang sedang 

dipikirkan dan dirasakan orang lain.  
Hal‐hal tersebut di atas tidak hanya akan memperoleh pemahaman yang lebih baik, tetapi akan bisa 



memberikan  suatu  jawaban  yang mempunyai makna bagi orang  lain, ditinjau dari  sudut pandang 
orang  lain.  Latihan  berikut  akan membantu  fasilitator  untuk  lebih menyadari  akan  keterampilan‐
keterampilan mendengarkan :  
MENYADARI APA YANG SEDANG TERJADI DALAM PELATIHAN 
Berbagai  isyarat  baik  secara  verbal  maupun  non‐verbal  memberikan  petunjuk  pada  seorang 
fasilitator  tentang bagaimana  seseorang  akan memberikan  reaksi.  Fasilitator boleh mengatur dan 
menyesuaikan  gayanya  (dengan  berbicara  lebih  cepat,  lebih  lambat,  pada  tingkatan  yang  lebih 
kurang  cukup  rumit,  dengan  mendorong  lebih  banyak  atau  kurang  partisipasi  kelompok)  atau 
fasilitator  boleh memeriksakan  pemahamannya  atas  isyarat‐isyarat  ini  bersama  peserta  pelatihan 
dan meminta mereka memberikan  saran  demi melakukan  revisi‐revisi  dalam metode.  Beberapa 
isyarat yang perlu diperhatikan ialah : 
 
• KERESAHAN. 

Apakah  orang‐orang  sering  berpindah  berdiri  ?  Apakah  mereka  mendehem  atau  sedang 
bercakap‐cakap  tentang  hal  lain  ?  Jika  demikian,  fasilitator  mungkin  kehilangan  mereka. 
Fasilitator mungkin membosankan bagi mereka atau berbicara terlalu tinggi pada mereka, atau 
boleh jadi kelelahan biasa.  
 

• BILAMANA TERJADI KEHENINGAN. 
     Apakah  mereka  kelihatan  senang  atau  tidak  senang  ?  Dalam  sebuah  pelatihan  yang  tegang, 

keheningan bisa saja menimbulkan penderitaan.  Jika memang  inilah masalahnya, beberapa hal 
bisa saja terjadi : orang mungkin saja menjadi bosan karena fasilitator terlalu lambat atau karena 
bahan‐bahan yang dibawakan terlalu sederhana; orang‐orang mungkin saja tidak senang dengan 
pokok bahasan; atau mungkin juga orang‐orang merasa malu antara satu dengan yang  lain dan 
terlalu percaya diri untuk berbicara         di depan kelompok.  

 
• APAKAH ORANG‐ORANG MENATAP PADA FASILITATOR KETIKA ANDA BERBICARA ?  

Jika demikian, mereka mungkin merasa senang dengan fasilitator dan tergugah dengan apa yang 
sedang disampaikan.  Jika ada upaya peserta menghindari  tatapan mata, mungkin ada  sesuatu 
yang salah / tidak beres.  
 

• APAKAH ORANG‐ORANG SALING MEMANDANG SATU SAMA LAIN BILA ANDA BERBICARA ?  
Sekali  lagi,  jika mereka tidak menghindari saling menatap satu sama  lain,  itu merupakan suatu 
pertanda bahwa  kelompok  itu  tidak  tegang  /  santai dan biasa‐biasa  saja.  Jika dua orang atau 
lebih tidak mau saling memandang, atau  jika ada dua orang atau  lebih orang tidak akan saling 
berbicara antara satu dengan yang lain, mungkin ada sesuatu yang tidak beres.  
 

• MIMIK DAN DERAK TUBUH DARI PESERTA PELATIHAN 
Orang  sering  bersandar  ke  depan  dan  bertukar  posisi  bilamana  mereka  ingin  mengatakan 
sesuatu.  Gerakan  atau  mimik  juga  dapat  merefleksikan  ketegangan  atau  seberapa  jauh 
seseorang merasa  santai  di  dalam  suatu  pelatihan.  Tentu  saja, mimik  dan  gerak  tubuh  juga 
merefleksikan  tentang  seberapa  jauh  kelelahan peserta atau  seberapa  jauh perhatian peserta 
dalam pelatihan.  
 

Tidak satupun dari  isyarat‐isyarat  ini dapat "menceritakan" pada fasilitator secara absolut apa yang 
sedang  terjadi. Fasilitator harus menyadari akan situasi mereka dan memulai menginterpretasikan 
mereka. Bahkan  lebih penting  lagi,  fasilitator harus mengenal setiap  individu dengan baik sebelum 
dapat menginterpretasikan  isyarat‐isyarat  tersebut dengan meyakinkan.  Isyarat‐isyarat  ini didaftar 
hanya untuk tujuan sebagai indikator umum bagi fasilitator untuk mengamatinya; periksakan dengan 
mereka interpretasi anda atas isyarat‐isyarat tersebut.  

TEST / UJI ASUMSI – ASUMSI



Hubungan‐hubungan dalam komunikasi dan hubungan  inter‐personal  terbangun berdasarkan pada 
asumsi  yang  dibuat  oleh masing‐masing  pihak  satu  sama  lain.  Kadang‐kadang  asumsi‐asumsi  ini 
benar, tetapi sering kali hanya sebahagian saja yang benar, atau keseluruhannya tidak benar. Pada 
umumnya  orang  percaya  bahwa  asumsi  mereka  benar  adanya  sampai  sesuatu  terjadi  untuk 
membuat mereka merubah  asumsi  itu.  Cepat  atau  lambat,  sebagian  terbesar  dari  asumsi‐asumsi 
yang salah mengakibatkan semacam kesalah‐pahaman. Semakin lama suatu asumsi yang salah masih 
berkembang,  semakin  besar masalah  dapat  ditimbulkan  oleh  suatu  kesalah‐pahaman  seperti  itu. 
Tidak  mungkin  membatasi  asumsi‐asumsi  dari  hubungan‐hubungan  kita.  Manusia  tidak  dapat 
menghindarkan diri dari membuat asumsi‐asumsi. Namun demikian, kita dapat mengurangi masalah 
yang dapat disebabkan oleh asumsi‐asumsi yang salah.  
 
Cara yang dapat ditempuh yaitu :  
• Menyadari atas asumsi‐asumsi yang anda buat  
• Memeriksa dan menguji kebenaran asumsi‐asumsi tersebut.  
Dengan demikian maka bila  fasilitator  (berasumsi) merasa bahwa peserta pelatihan  sudah  terlalu 
lelah  untuk meneruskan  suatu  pembahasan,  jangan  begitu  saja membubarkan mereka.  Tanyakan 
pada  mereka  apakah  mereka  sudah  merasa  lelah,  atau  kah  apakah  mereka  mau  melanjutkan 
terus.Salah  satu  jenis  asumsi  sering  direfleksikan  dalam  kata‐kata  seperti  "selalu"  dan  "tidak 
pernah".  Ketika  seorang  fasilitator  mengatakan  "Totok  Hartono  selalu  terlambat  datang  dalam 
pelatihan"  atau  "  Bunga  tidak  pernah  tidak  setuju  dengan  Bulan",  fasilitator  sedang  berasumsi 
bahwa orang‐orang  ini tidak fleksibel, bahwa mereka tidak bisa atau tidak akan berubah. Tidak ada 
orang  yang  selalu bertingkah‐laku dengan  cara  yang  sama. Apabila  fasilitator menggunakan  kata‐
kata seperti itu, fasilitator berbuat tidak adil pada orang‐orang yang sedang diskusikan (dan mereka 
mungkin akan merasa tersinggung karenanya) dan fasilitator tidak berlaku adil pada dirinya sendiri 
dengan membatasi kemungkinan‐kemungkinan yang dapat anda bayangkan.  
 

TATA CARA MEMBERIKAN UMPAN BALIK
Satu cara yang baik untuk menguji asumsi  ialah memberikan dan meminta umpan balik. Fasilitator 
bertanya pada peserta pelatihan apa yang mereka maksudkan dengan  sebuah kata  tertentu, atau 
fasilitator menyampaikan  perasaannya  atas  apa  yang  baru  saja mereka  katakan  kepada mereka. 
Umpan balik paling baik apabila diberikan dengan segera, karena melihat sesuatu ke belakang atau 
mengingat  kembali  sesuatu  yang  sudah  terjadi  dua minggu  lalu membuat  orang merasa  sukar. 
Pernyataan‐pernyataan umpan balik akan lebih membantu bila pernyataan‐pernyataan itu :  
 
• MULAILAH DENGAN HAL YANG POSITIF.  
      Hampir semua orang membutuhkan dukungan yang perlu disampaikan setelah mereka 

mengerjakan sesuatu. Umpan balik berupa kritik dan saran yang baik disampaikan dengan cara 
benar‐benar membantu.  

 
• SPESIFIK. 
      Lebih baik bersifat spesifik dari pada umum : "Anda menabrak tangan saya" dari pada "Anda 

tidak pernah memperhatikan ke mana tujuan anda".  
 
• TENTATIF. 
      Lebih baik bersifat tentatif daripada absolut : "Anda kelihatan tidak merasa prihatin atas masalah 

ini" dari pada "Anda tidak perduli apa yang terjadi".  
 

• INFORMATIF. 
      Lebih baik menyampaikan informasi / menginformasikan daripada memerintah : "Saya belum 

selesai" dari pada "Jangan ganggu saya lagi".  
 



• BERBENTUK SARAN & ALTERNATIF. 
Lebih baik memberikan saran daripada mengarahkan : "Apakah sudah anda       pertimbangkan 
untuk  berbicara  dengan  Tim  mengenai  situasi  itu  ?"  dari  pada  "Pergi  dan  temuilah  serta 
bicarakan dengan Tim".  
 

• TINGKAH LAKU. 
      Lebih  baik  berupa  tingkah  laku  yang  bisa  diubah  daripada  bersifat  abstrak  :  "Anda  sering 

mengeluh" dari pada "Anda belum dewasa atau matang".  
 
• DESKRIPTIF DARIPADA EVALUASI. 

Lebih baik memberikan  gambaran  tentang  sesuatu  yang  jelas daripada memberikan penilaian 
pada orang. "Nada suara anda membuat saya merasa kuatir".  

 
POLA DAN CARA BICARA

Bagaimana  cara  atau  pola  seorang  fasilitator  berbicara memberikan  pola  pada  bagaimana  orang 
menanggapinya. Apa  yang  dikatakan  oleh  fasilitator  akan menentukan  apa  yang  dapat  dikatakan 
oleh  peserta  atau  orang  lain.  Jika  seorang  fasilitator  mempertahankan  sebagian  dari 
pembicaraannya pada suatu  tingkatan yang dangkal, maka peserta pelatihan pada umumnya akan 
memberikan  jawaban  pada  tingkat  yang  dangkal  pula.  Jika  seorang  fasilitator  bersikap  terbuka, 
peserta pelatihan  sering  kali akan menjawab dengan  keterbukaan pula. Memberitahukan  tentang 
keadaan fasilitator dan perasaan‐perasaannya akan mendorong peserta untuk memberikan jawaban 
setimpal.  
 
• PERNYATAAN TERBUKA.  

Biarkan  pernyataan‐pernyataan  anda  terbuka  terhadap  kritik  dan  penilaian  dari  peserta 
pelatihan. Fasilitator bisa mengatur  suatu kesempatan untuk hal  ini pada awal pelatihan atau 
sesi dari  suatu pelatihan dengan mengatakan  sesuatu  seperti,  "Jika anda berpikir bahwa  saya 
telah  keluar  dari  pokok  persoalan  kapan  saja  selama  pertemuan  ini,  jangan  sungkan‐sungkan 
untuk mengkritik saya atau peringatkan saya atas hal itu. Saya tentu saja tidak akan tidak segan‐
segan memberitahu anda tentang apa yang saya rasakan". Hal ini mendorong peserta pelatihan 
untuk memberikan umpan balik pada  fasilitator dan  juga mendorong peserta pelatihan untuk 
mengkritik dirinya sendiri.  
 

• PERNYATAAN PRIBADI 
Jangan membuat suatu pernyataan tentang orang lain. Kualifikasikan pendapat atau pernyataan 
pendapat  fasilitator  adalah  sebagai  milik  fasilitator  itu  sendiri.  Berikut  ini  beberapa  contoh 
pernyataan  pribadi  seperti  "Saya  kira/pikir  .............  dan  seterusnya"  atau  "Nampak  bagi  saya 
bahwa  ...................."  Fasilitator perlu memastikan bahwa peserta pelatihan menyadari bahwa 
dia  sedang  mengungkapkan  perasaan‐perasaan  atau  pendapat‐pendapat  pribadi  dan  tidak 
membuat  keputusan‐keputusan  terakhir.  Bahkan  pernyataan‐pernyataan  seperti  "Nampaknya 
.............." mengandung  implikasi yang tidak kentara bahwa dia muncul dengan cara seperti  itu 
terhadap setiap orang. Berkatalah hanya untuk diri sendiri. 
  

• KOMITMEN  
Fasilitator  perlu  menunjukkan  komitmen  dan  keprihatinannya  terhadap  apa  yang  sedang 
dikerjakan oleh peserta pelatihan. Mudah‐mudahan, fasilitator akan mempunyai komitmen dan 
keprihatinan  yang  sunguh‐sungguh.  Fasilitator  tidak  dapat mengelabui  peserta  pelatihan.  Jika 
fasilitator tidak mengatakan yang sebenarnya, nampaknya fasilitator akan dapat dipergoki, dan 
kemudian akan diberitakan sebagai tidak jujur didalam pelatihan itu. Jadilah diri anda seperti apa 
adanya (Be Yourself). 
 



Setiap orang membangun  suatu  gaya pribadi dalam hal berkomunikasi. Adalah penting untuk 
menambahkan sentuhan‐sentuhan pribadi pada bagaimana caranya anda berinter‐aksi dengan 
orang  lain. Dalam banyak  cara,  setiap percakapan adalah  suatu eksperimen.  Fasilitator dapat, 
dan  tentu  saja  bisa  sekali,  belajar  setiap  kali  berbicara  dengan  orang  lain.  Caranya  ialah 
menyadari akan apa yang sedang dipelajari, dan belajar menggunakan kesadaran itu.  

 
MENYUSUN DAN MENGAJUKAN PERTANYAAN. 
Kemampuan seorang pemandu (fasilitator) pelatihan untuk menyusun dan mengajukan pertanyaan‐
pertanyaan dalam suatu kegiatan pelatihan  tampaknya dipandang sebagai suatu ketrampilan yang 
tidak penting.  Justru  itulah ketrampilan yang paling utama dan mutlak harus dimiliki dan dikuasai 
oleh  seorang  pemandu.  Karena  hakekat  dan  fungsi  pemandu  latihan  dalam  konsep  pelatihan 
partisipatif dan andragogis adalah sebagai "fasilitator". Tidak  jarang ditemukan dan  ini merupakan 
kelemahan  umum  yang  ditemui  dalam  banyak  pelatihan.  Proses  belajar  menjadi  terhenti  atau 
bahkan salah arah hanya karena pemandu mengajukan pertanyaan yang tidak tepat pada saat dan 
cara yang tidak tepat pula.  

 
Sebagai  seorang  (Pemandu)  fasilitator,  dia  akan mengajukan  banyak  pertanyaan  didalam  proses 
pelatihan  ‐  untuk menstimulasikan  diskusi,  untuk menganalisa  suatu  latihan,  untuk mengevaluasi 
kemajuan peserta pelatihan dan untuk mengevaluasi pelatihan  itu sendiri. Mengajukan pertanyaan 
untuk mendapatkan  jawaban‐jawaban  yang bermanfaat,  konstruktif dari peserta pelatihan adalah 
suatu  seni. Banyak pemandu pemula ditemukan mengalami berbagai kesulitan untuk mengajukan 
pertanyaan dan kehabisan kata‐kata untuk bertanya hingga akhirnya panik dan bingung. Akibatnya, 
fasilitator tersebut secara gampangan saja  langsung membuat kesimpulan atas pengalaman belajar 
para peserta,  tentu saja menurut persepsinya sendiri. Walhasil, prinsip dasar pelatihan partisipatif 
pun dilanggar lagi.  
Mengajukan  pertanyaan  atau  Teknik  Bertanya  dalam  suatu  kegiatan  pelatihan,  sebenarnya 
sederhana.  yang  terpenting  adalah  taat  asas  (konsisten)  pada  prinsip  pelatihan  partisipatif  dan
andragogis. Bahkan  tidaklah  salah bagi  seorang pemandu untuk mengakui  saja  tidak  tahu  tentang 
sesuatu hal yang dipertanyakan oleh peserta dan melemparkan kembali pertanyaan tersebut untuk 
dijadikan  bahan  diskusi  dan  memberikan  kesempatan  kepada  peserta  untuk  mengemukakan 
pendapat dan pengalamannya sendiri. Inilah Prinsip Pokok. Untuk menguasai ketrampilan bertanya 
dapat dilakukan terutama  lewat pengalaman, tetapi ada hal‐hal tertentu yang bisa dilakukan untuk 
membuat pertanyaan‐pertanyaan yang jelas dan memberikan stimulasi.  
Ada beberapa alasan yang mendasari mengapa ketrampilan menyusun dan mengajukan pertanyaan 
sangat perlu dikuasai oleh fasilitator, yaitu:  
• Bahwa prinsip pelatihan partisipatif dan andragogi menuntut bahwa peranan pemandu adalah 

"memperlancar"  terjadinya proses belajar yang bertumpu pada pengalaman peserta pelatihan 
yang terlibat didalamnya.  

• Adanya  tuntutan  metodologis  dalam  penerapan  pelatihan  partisipatif  dan  andragogi  yaitu 
bahwa keterlibatan peserta pelatihan merupakan sesuatu yang mutlak dan prinsipil.  

• Adanya kecenderungan peserta pelatihan dan masyarakat bahwa  fasilitator dipandang sebagai 



sumberdaya  informasi,  padahal  dalam  andragogi  sumberdaya  pengetahuan  dan  pengalaman 
adalah peserta pelatihan itu sendiri.  

Dalam menyusun dan terutama mengajukan pertanyaan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, 
yaitu:  
• Rumusan pertanyaan yang diajukan harus yang jelas (clarity)  
• Pertanyaan yang diajukan perlu disederhanakan (simplicity)  
• Pertanyaan yang diajukan bersifat menantang (challenge)  
• Pertanyaan yang diajukan perlu khusus (specificity)  

BERBAGAI JENIS PERTANYAAN
Mengajukan  pertanyaan  untuk mendapatkan  jawaban,  pendapat  dan  gagasan  yang  bermanfaat, 
konstruktif  dan menstimulasi  terjadinya  proses  diskusi,  proses  analisis  dan  evaluasi  dari  peserta 
pelatihan adalah  suatu  seni, dan  semua  itu  tergantung dari "jenis" pertanyaan yang diajukan oleh 
pemandu  (fasilitator). Di bawah  ini, ada beberapa  jenis pertanyaan yang dapat dipergunakan oleh 
fasilitator  sebagai  "panduan"  di  dalam menyusun  dan mengajukan  pertanyaan. Dalam menyusun 
dan mengembangkan pertanyaan, dapat didasarkan pada "Siklus Belajar Berdasarkan Pengalaman". 
 
PERTANYAAN TERTUTUP (CLOSED QUESTIONS) :  
Merupakan  pertanyaan  yang  menghendaki  jawaban  sederhana,  singkat  dan  tidak  memberikan 
kemungkinan lain di dalam menjawab pertanyaan tersebut. Biasanya, jenis pertanyaan ini hanya ada 
dua kemungkinan jawaban, yaitu; "….. atau ……". Pada umumnya pertanyaan jenis ini dipergunakan 
untuk mengungkapkan  fakta.  Biasanya  pertanyaan  jenis  ini  akan  diikuti  dengan  pertanyaan  lain 
untuk  memperdalam  dan  menjajagi  sesuatu  lebih  jauh  lagi.
Contoh :  
o Apakah Saudara setuju dengan rencana pelatihan ini ?  
o Apakah Saudara sudah menyelesaikan tugas yang sudah saya berikan ?  

Sebagai  fasilitator,  kita  harus  melemparkan  pertanyaan  yang  tidak  mengarahkan  atau 
pertanyaan tertutup, ya kan?  
 

PERTANYAAN MENDUGA‐DUGA (PRESUMPTIVE QUESTIONS) : 
Merupakan  pertanyaan  yang mengandung  adanya  dugaan  tertentu  terhadap  pihak  yang  ditanya 
suatu jawaban dimana jawaban yang diharapkan merupakan  
bagian dari yang dipertanyakan. 
 
Contoh :  
o Sepeda motor apa yang anda gunakan untuk melakukan perjalanan pendampingan kelompok di 

lapangan ?  
o Teknik PRA apa yang anda gunakan untuk menjajagi kebutuhan masyarakat ?  
Dalam pertanyaan di atas, pihak penanya menduga atau mengasumsikan bahwa pihak yang ditanya 
"seolah‐olah" menggunakan sepeda motor atau menggunakan teknik PRA.  
• PERTANYAAN MENGARAHKAN (LEADING QUESTIONS) :  

Merupakan  suatu pertanyaan yang menghendaki  jawaban yang  telah diarahkan oleh penanya 
atau dikehendaki. Pertanyaan  jenis  ini adalah pertanyaan dimana  jawaban yang muncul sudah 
diketahui oleh pihak penanya, contoh:  
 
o Undang‐undang nomor berapakah yang mengatur tentang otonomi daerah dan 

perimbangan keuangan pusat dan daerah ?  
o Apakah Saudara senang dengan metodologi pelatihan partisipatif ini ?  

 
• PERTANYAAN TERBUKA (OPEN QUESTIONS) :  

Merupakan  suatu  pertanyaan  yang  memberi  kebebasan  bagi  peserta  pelatihan  dalam 
memberikan  jawaban,  gagasan,  pendapat  dan  lain  sebagainya.  Pada  dasarnya  pertanyaan 



terbuka lebih banyak dipergunakan  
Untuk mengungkapkan gagasan yang bersifat analitis, contoh pertanyaan terbuka:  
 
o Bagaimana  perasaan  anda  dengan  penggunaan  metodologi  pelatihan  partisipatif  dalam 

pelatihan ini ?  
o Mengapa pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam pembangunan dewasa ini ?  

 
• PERTANYAAN HIPOTETIK (HYPOTHETICAL QUESTIONS):  

Merupakan jenis pertanyaan yang menimbulkan dan memancing praduga  
dalam memberikan jawaban, contoh :  
 
o Apa yang terjadi jika Dinas Peternakan menerapkan TQM ?  
o Dampak apa yang dirasakan andaikan semua Dinas Peternakan menggunakan Kerangka 

Kerja Logis (KKL) dalam proyeknya ?  
o Mengapa anda kurang setuju atau bahkan menolak pendekatan pembangunan "dari atas" 

(top‐down)  
 

• PROBING QUESTIONS (PERTANYAAN MENYELIDIK) :  
Merupakan pertanyaan yang bersifat "menyelidik" untuk memperoleh  jawaban  lebih  jauh dan 
lebih  dalam  terhadap  jawaban  yang  telah  disampaikan.  Biasanya  pertanyaan  "menyelidik" 
digunakan  untuk  menindak  lanjuti  dari  pertanyaan  sebelumnya  dan  biasanya  pertanyaan 
tertutup. 
Contoh:  
o Anda  berpendapat  bahwa  anda  setuju  dengan  metoda  pendekatan  partisipatif.  Apa 

keuntungan pelatihan partisipatif ?  
o Kalau anda tidak setuju atau tidak sepakat dengan pendekatan partisipatif, apa alasan anda 

?  
Ada kategori lain tentang jenis‐jenis pertanyaan yang dapat dipergunakan oleh fasilitator untuk 
memulai dan menggerakkan diskusi lebih jauh, yaitu :  
 
• PERTANYAAN INGATAN :  
     Dimana anda mengalami hal itu ? Apakah hal ini pernah terjadi pada anda ?  
 
• PERTANYAAN PENGAMATAN :  
     Apa yang sedang terjadi ? Apakah anda telah melihatnya?  
 
• PERTANYAAN ANALITIS :  
     Mengapa pendekatan partisipatif perlu dilakukan dalam pembangunan peternakan di Indonesia ? 

Mengapa proyek ini tidak berhasil ?  
 
• PERTANYAAN PERBANDINGAN :  
     Siapakah  dalam  hal  ini  yang  benar  ? Mana  yang  anda  anggap  paling  tepat  antara  pendekatan 

"Top‐down" dengan "Bottom‐up ?  
 
• PERTANYAAN PROYEKTIF :  
     Apa  yang  akan  terjadi  dalam  waktu  lima  tahun mendatang  ?  Apa  yang  bakal  terjadi  dengan 

pemberlakuan UU No 22 Tahun 1999 dan UU no 25 Tahun 1999 ?  
Apapun  juga  "jenis pertanyaan"  yang  ada  sebagaimana diuraikan di  atas,  semuanya bertolak dari 
"Kata Kunci Pertanyaan", yaitu; APA ? SIAPA ? DIMANA ? KAPAN ? BAGAIMANA ? dan MENGAPA ?. 
Berikut  ini ada beberapa panduan praktis menggunakan  "Kata Kunci Pertanyaan"  tersebut di atas 
untuk menyusun dan mengajukan pertanyaan, yaitu:  



o Apa ? Siapa ? Kapan ? dan Dimana ? Merupakan "kata kunci tanya" untuk mengungkapkan fakta. 
o Bagaimana  ?  Merupakan  "Kata  Kunci  Tanya"  untuk  mengungkapkan  baik  fakta  maupun 

pendapat  (opini)  terutama  yang berkaitan dengan perspektif  "proses". Demikian pula dengan 
"Mengapa?"  juga  dipergunakan  untuk mengungkapkan  gagasan  atau  pendapat  namun  lebih 
berkaitan dengan perspektif "waktu".  

Atas dasar  itu, maka akan  lebih mudah bagi fasilitator untuk menggunakan dan menerapkan "Kata 
Kunci Pertanyaan" tersebut di atas dalam pelatihan.  
Dalam  memfasilitasi  pelatihan  partisipatif,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  menyusun  dan 
mengajukan pertanyaan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:  
o Hindari pertanyaan tertutup dan pertanyaan yang menuntun dan mengarahkan. Tekankan pada 

penggunaan pertanyaan yang bersifat terbuka.  
o Menyusun dan mengajukan pertanyaan dalam bentuk atau cara yang positif.  
o Persiapkan pertanyaan lebih awal atau sebelum pelatihan berlangsung.  
o Siapkan  dan  ajukan  pertanyaan  sesuai  dengan  tujuan  pelatihan  atau  tujuan  suatu  pokok 

bahasan. Jika pertanyaan sesuai dengan tujuan latihan, pikirkan dalam‐dalam jawaban‐jawaban 
apa yang mungkin anda terima.  

o Lakukan ujicoba "daftar pertanyaan tersebut" kepada fasilitator lain atau teman‐teman lainnya. 
o Rumuskan pertanyaan dengan jelas, singkat dan sederhana. Jika diperlukan jawaban umum atau 

dalam suatu cakupan  jawaban yang  luas, susunlah pertanyaan tersebut dalam bentuk terbuka, 
menggunakan  kata‐kata  yang  abstrak  dan  pertanyaan‐pertanyaan  yang  singkat  seperti 
"Bagaimana perasaan anda dalam pelatihan  ini ?" Jika diinginkan jawaban yang spesifik, ajukan 
pertanyaan‐pertanyaan  yang  spesifik  dan  terperinci. Misalnya,  "Apa  yang  anda  pikirkan  pada 
saat Totok Hartono menyampaikan informasi kepada Pimpro Program DELIVERI bahwa Pelatihan 
TQM akan ditunda dalam permainan peran tadi ?  

Ada  berbagai  kemungkinan  yang muncul  dari  pengajuan  pertanyaan  yang  dilakukan  fasilitator. 
Untuk itu ada beberapa TIP untuk dapat mereaksi suatu jawaban "yang sulit" dari peserta, yaitu:  
• BILAMANA JAWABAN YANG ADA TIDAK BENAR ATAU KURANG LENGKAP :  
   Jangan  mengejek  atau  menyepelekan,  atau  bersifat  sarkastis,  atau  mengabaikan  jawaban 

tersebut. Tunjukkan penghargaan atas jawaban tersebut dan tunjukkan sesuatu yang tepat dan 
lengkap dari  jawaban yang  telah disampaikan  tersebut kemudian  lanjutkan dengan orang  lain 
atau  dapat  juga  lengkapi  dan  perbaiki  jawaban  tersebut  atau  dapat  juga  anda mengajukan 
pertanyaan yang bersifat untuk menggali lebih jauh lagi untuk memperoleh jawaban yang tepat.

 
• BILAMANA  JAWABAN  KURANG  JELAS  TETAPI  ORANG  YANG  MENJAWAB  MEMPUNYAI 

JAWABAN YANG TEPAT DI DALAM PIKIRANNYA :  
    Untuk  itu  lakukan pengecekan terhadap peserta yang  lain apakah mereka memahami apa yang 

telah  disampaikan  atau  dapat  juga  anda melakukan  dengan  cara meminta  peserta  yang  lain 
untuk mengulang apa yang  telah disampaikan oleh orang yang memberi  jawaban atau dapat 
juga dengan meminta peserta lain tentang pemahamannya. 

  
• BILAMANA PERTANYAAN DITANGGAPI OLEH PESERTA DENGAN SIKAP DIAM SAJA.  
    Pertanyakan  kepada diri anda  sendiri,  "Apakah pertanyaan  saya  jelas?". Keheningan mungkin 

diikuti  dengan  pandangan  peserta  yang  menduga‐duga.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  para 
peserta masih belum memahami apa yang dipertanyakan daripada  sikap  tidak mau memberi 
jawaban.  Apakah  anda  menilai  terlalu  tinggi  kemampuan  peserta?.  Bertanyalah  dalam 
beberapa tahapan yang lebih spesifik.  

 
• BILAMANA JAWABAN MENGHENDAKI JAWABAN ATAU PENDAPAT          FASILITATOR :  
    Sampaikan  dengan  tegas  bahwa  anda mengetahui  atau  tidak mengetahui  jawaban  tersebut, 

tetapi  lebih  baik  jika  fasilitator  tidak  memberikan  jawaban  dan  anda  menyampaikan  agar 
peserta memberikan  informasi  atau  jawaban  yang  dibutuhkan  sebagai  proses  belajar. Dapat 



juga  anda melempar  kembali  pertanyaan  tersebut  kepada  peserta  lain,  dengan mengajukan 
pertanyaan "Bagaimana menurut anda?  

 
• BILAMANA ORANG YANG SERIGKALI MEMBERIKAN JAWABAN YANG CEPAT AN BENAR. 
    Sampaikan  penghargaan  dan  terima  kasih  kepadanya.  Kemudian  berikan  kesempatan  kepada 

peserta lain untuk memberikan jawaban atau memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan 
jawaban tersebut.  

Akhirnya, jawaban apapun juga, yang terpenting adalah melakukan pengecekan sebelum berpindah 
atau melangkah hal yang  lain untuk menanyakan apakah setiap orang telah memahami dan puas 
dengan jawaban‐jawaban yang ada dan rangkuman serta kesimpulan yang ada. 

 
MEMFASILITASI DISKUSI 
 
Peranan fasilitator dalam sebuah diskusi akan berbeda sesuai dengan jenis diskusi dan profil peserta 
pelatihan.  Dalam  beberapa  situasi  fasilitator  akan  menjadi  salah  satu  anggota  yang  turut 
memberikan sumbangan pemikiran disamping juga sebagai fasilitator. Dalam situasi yang lain adalah 
tidak  tepat  bagi  fasilitator  untuk  tidak  banyak menyampaikan  pendapat‐pendapat  dan  perasaan‐
perasaannya  sendiri. Kadang‐kadang  fasilitator akan menjadi nara  sumber; pada  saat yang  lainnya 
peserta pelatihan  tahu  lebih banyak  tentang  topik bahasan yang didiskusikan dari pada  fasilitator. 
Akan tetapi demikian, dalam kebanyakan diskusi, peranan fasilitator antara  lain meliputi membuat 
diskusi  terfokus  pada  pokok  bahasan, memperjelas  (atau meminta  klarifikasi)  bilamana  sesuatu 
nampak membingungkan,  dan membantu menciptakan  dan menjaga  situasi  dimana  setiap  orang 
ikut mengambil bagian dengan cara bekerja sama.  
 
MEMBUAT SESUATU BERJALAN 
Ada diskusi‐diskusi yang  tidak perlu mendapatkan stimulasi  ‐ diskusi  itu  terjadi dengan sendirinya. 
Akan tetapi demikian, dalam banyak hal, fasilitator perlu membantu memulai suatu diskusi. Berikut 
ini ada beberapa prinsip dan teknik yang akan sangat membantu.  
 
 
 
• SETIAP ORANG HENDAKNYA MENGETAHUI DAN MEMAHAMI DENGAN TEPAT TENTANG APA, 

ATAU  TOPIK, MATERI  YANG DI DISKUSIKAN DAN ALASAN ATAU  LATAR  BELAKANG DISKUSI 
ITU.  
Seringkali diskusi tidak segera berjalan, suasana yang kaku dimana setiap orang hanya melihat‐
lihat  ke  sekeliling  ruangan,  menunggu  seseorang  lain  untuk  mengatakan  sesuatu.  Hal  ini 
mungkin  saja  terjadi oleh  karena peserta pelatihan  atau anggota  kelompok diskusi  tidak  tahu 
dengan  tepat apa yang  seharusnya mereka bicarakan, atau bagaimana  cara membahas pokok 
bahasan itu. 
 

• BERIKAN KESEMPATAN DAN PELUANG KEPADA PARA PESERTA UNTUK BISA TERLIBAT AKTIF 
DALAM PROSES DISKUSI.  
Bilamana  peranan  fasilitator  terlalu mengarahkan  dalam  diskusi  boleh  jadi membuat  peserta 
menjadi segan dan  takut untuk mengambil  tanggungjawab atas apa yang  terjadi dalam diskusi 
mereka.  Peserta mungkin  saja menunggu  fasilitator  untuk memberikan  petunjuk.  Jika  hal  ini
terjadi, mintalah peserta pelatihan untuk menentukan  seseorang untuk  "memimpin"  jalannya 
diskusi.  
 

• JADILAH SUATU MODEL ATAU CONTOH.  
Tingkah  laku  fasilitator  dapat menunjukkan  atau menjadi model  bagi  para  peserta  pelatihan 
bagaimana caranya mereka bisa ikut ambil bagian. Peserta pelatihan mungkin mengikuti contoh 



dari  fasilitator  dan  memulai  diskusi  itu  dari  contoh  tersebut.  Fasilitator  dapat  membantu 
mengatur  nada  percakapan  yang  bersifat  santai  dan  terbuka  untuk  diskusi  dengan  cara  yang 
santai, terbuka dan bersifat informal selama diskusi terjadi.  
 

• GUNAKAN PERTANYAAN TERBUKA DAN MENANTANG UTNUK MENSTIMULASI DISKUSI.  
Sebuah pertanyaan sederhana seperti "Bagaimana menurut perasaan anda tentang masalah  ini 
?"  adalah  suatu  cara  yang baik  untuk memulai  suatu diskusi.  Lihat  seksi  sebelumnya  tentang 
menyusun pertanyaan‐pertanyaan untuk mendapatkan gagasan bagaimana caranya melakukan 
hal ini.  
 

• MEMULAI DENGAN MEMBUAT DAFTAR INDIVIDU.  
Salah satu teknik untuk mendorong peserta untuk mengeluarkan dan menyampaikan pendapat 
atau gagasan adalah memulai dengan membuat daftar  individu. Daftar  individu anggota diskusi 
ini  digunakan  sebagai  dasar  untuk  diskusi  itu.  Fasilitator  bisa memulainya  dengan meminta 
setiap  peserta  secara  individual  untuk  membuat  daftar  berdasarkan  pendapatnya  sendiri 
kemudian didiskusikan bersama.  
 

• MENGITARI  KE  SEKELILING  RUANGAN  DAN  MENANYAKAN  SETIAP  ORANG  UNTUK 
MEMBERIKAN SATU JAWABAN ADALAH SATU VERSI DARI MEMBUAT DAFTAR.  
Hal ini sering digunakan untuk mendorong keterlibatan setiap orang untuk memulai diskusi.  
 

• MEMBUAT CATATAN‐CATATAN.  
Selama diskusi, dan terutama ketika membuat daftar, siapkan seorang  juru catat (fasilitator  itu 
sendiri  sendiri,  team  fasilitator  lain,  atau  salah  seorang  anggota  kelompok)  untuk mencatat 
semua hal pada sebuah papan tulis atau selembar kertas koran yang ditempelkan pada dinding. 

 
Kegunaannya adalah :  
o Setiap peserta / orang dapat melihat materi apa saja yang sudah dibahas dan mengacu padanya 

bila perlu.  
o Sebagai  suatu  dasar  untuk  bahan  diskusi  selanjutnya. Misalnya,  ketika  satu  kelompok  sudah 

menghasilkan sebuah daftar masalah, mereka bisa melihat pada daftar tertulis guna memisah‐
misahkan masalah‐masalah ini ke dalam persyaratan‐persyaratan umum.  

Meskipun daftar  itu  tidak ditempel pada dinding  sehingga  semua orang boleh melihatnya  adalah 
juga  bermanfaat  untuk mempunyai  seorang  juru  catat  untuk menyiapkan  bagi  peserta  pelatihan 
suatu uraian dan pelaporan tertulis atas apa yang sudah terjadi didalam suatu pelatihan. 



• HUBUNGKAN DISKUSI  ITU DENGAN PENGALAMAN‐PENGALAMAN LANGSUNG DARI PESERTA 
PELATIHAN.  
Adalah  sukar  bagi  peserta  orang  untuk  terlibat  dalam  suatu  diskusi  yang  begitu  abstrak  atau 
terlalu  jauh  dari  pengalaman‐pengalaman  mereka  sendiri.  Semakin  banyak  suatu  diskusi 
dihubungkan dengan pengalaman‐pengalaman dan keprihatinan‐keprihatinan nyata dari peserta 
itu sendiri, semakin antusias mereka dalam mengambil bagian dalam diskusi itu.  
 
 

• GUNAKAN HUMOR.  
Untuk menghilangkan  ketegangan  dan  kebosanan.  Kadang‐kadang  jika  fasilitator mengatakan 
sesuatu yang aneh dan tidak masuk akal atau melakukan sesuatu yang tidak terduga, fasilitator 
bisa menangkap  imajinasi‐imajinasi  dari  peserta  pelatihan  orang  yang  jalan  pikirannya  sudah 
melayang atau untuk membangun  situasi  informal  sehingga para peserta yang  ragu‐ragu akan 
merasa  lebih  enak  dan  leluasa  dalam  memberikan  sumbangsihnya.  Peserta  pelatihan  yang 
berbeda  akan  memberikan  reaksi  yang  berbeda  dalam  berbagai  jenis  humor.  Fasilitator 
seharusnya mengetahui cukup banyak mengenai peserta untuk mengukur atau memperkirakan 
reaksi mereka sebelum melakukan sesuatu yang aneh.  
 

• MENGGUNAKAN INTUISI (INDERA ke ENAM).  
Dalam memilih teknik‐teknik apa yang akan digunakan dengan peserta pelatihan tertentu. Setiap 
situasi akan berbeda. Begitu fasilitator mendapatkan pengalaman dalam memfasilitasi, fasilitator 
tersebut akan belajar menyesuaikan gayanya sesuai dengan peserta pelatihan.  

 
MEMFASILITASI PROSES DISKUSI 
Ada banyak hal yang dapat dikerjakan oleh seorang  fasilitator selama berlangsungnya diskusi. Apa 
yang  dilakukan  akan  tergantung  pada  kemampuan  fasilitator,  gaya  fasilitator,  peserta  pelatihan 
tertentu dan  juga  situasi  tertentu. Kadang‐kadang perhatian  fasilitator  tertuju pada  isi  atau  topik 
diskusi, kadang‐kadang menyangkut  inter‐aksi antara peserta pelatihan  (proses), tetapi yang paling 
sering  adalah  keduanya;  isi dan proses. Berikut  ini  adalah beberapa  kategori‐kategori umum dari 
tingkah laku fasilitator.  

 
 

• MENYAMARATAKAN  PARTISIPASI.  
Adalah  tidak  realisitis  untuk mengasumsikan  bahwa  partisipasi  akan  dibagi  secara merata  di 
antara seluruh peserta. Ada yang  ingin berpartisipasi  lebih banyak atau  lebih sedikit dari pada 
yang lainnya. Untuk menyamaratakan partisipasi peserta dapat ditempuh hal‐hal sebagai berikut 
:  
o Tidak  membiarkan  satu  orang  atau  sekelompok  kecil  orang‐orang  untuk  mendominasi 



diskusi.  
o Memberikan peluang dan kesempatan bagi anggota‐anggota yang diam atau  tidak pernah 

bicara untuk memberikan  sumbangsihnya  jika mereka kelihatan  tertarik  tetapi  tidak dapat 
menembus masuk ke dalam diskusi itu.  
 

• BERTAHAN TERUS PADA POKOK ATAU TOPIK BAHASAN.  
Peranan  fasilitator  boleh  jadi  termasuk  memperingatkan  kelompok  bilamana  diskusi 
menyimpang dari pokok bahasan atau bilamana pelatihan itu melanggar satu agenda yang sudah 
disetujui pada awal pelatihan. 
  

• MENGKLARIFIKASI DAN MENGINTERPRETASI..  
Dari  waktu  ke  waktu  fasilitator  boleh  menyusun  ulang  berbagai  hal  yang  sudah  pernah 
disampaikan sebelumnya untuk memperjelas kembali. Fasilitator boleh menginterpretasikan arti 
sesuatu secara pribadi, atau menurut pendapat peserta pelatihan. Lakukan ini dengan suatu cara 
yang bersifat sementara yang meninggalkan peluang bagi sudut pandang orang lain. Sering kali, 
dari pada klarifikasi dan interpretasi dilakukan oleh fasilitator sendiri, disarankan bahwa peserta 
pelatihan memberikan umpan balik atas apa yang sudah dikatakan.  
 

• MEMBUAT RINGKASAN.  
     Ini berarti menarik beberapa bagian dari diskusi secara bersama‐sama dan membuat kesimpulan. 

Ini  termasuk  menyatakan  kemajuan  yang  sudah  dicapai,  dan  kemana  arah  tujuan  peserta 
pelatihan tersebut kelompok. 

  
• MEMBUAT LANGKAH.  

Mungkin  juga menjadi peranan fasilitator untuk membuat peserta tetap menyadari bagaimana 
caranya bergerak maju dan kapan mungkin saatnya untuk maju terus. Ini termasuk mengatakan 
hal‐hal seperti, "Apakah pokok bahasan ini sudah tercakup secara menyeluruh ? Barangkali kita 
hendaknya  mulai  bicara  tentang  bagaimana  caranya  kita  akan  memanfaatkan  informasi  ini, 
"……atau…..". Nampaknya kita saling memahami dengan baik sudut pandang masing‐masing satu 
sama lain. Saya pikir kita sudah siap membuat sebuah keputusan. 
  

• PENGOLAHAN.  
Ini  berarti membantu  agar  anggota‐anggota  kelompok  bekerja  dengan  baik  secara  bersama‐
sama pada suatu tingkat antar perseorangan. Sering kali  inilah bagian yang paling penting dari 
peranan  fasilitator.
Fungsi  fasilitator  dalam  pengolahan  ialah  untuk  menjaga  agar  komunikasi  tetap  terbuka  di 
antara  peserta  pelatihan  sehingga  kerja  sama  bisa  terjadi  dan  perselisihan  dapat  ditangani 
secara konstruktif.                                          
 
Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara‐cara sebagai berikut :  
o Memberikan  kesempatan‐kesempatan  kepada  para  peserta  pelatihan  untuk  saling 

mengekspresikan dan mendengarkan perasaan‐perasaan orang lain.  
o Meminta umpan balik dari peserta atau memberikan saran‐saran yang dibutuhkan peserta. 

Sangatlah penting bahwa peserta pelatihan harus mengerti bahwa kata‐kata dari fasilitator bukanlah 
hukum atau undang‐undang yang harus dipenuhi dan ditaati.  Interpretasi atau saran apa saja yang 
dibuat oleh fasilitator harus sesuai dengan kualifikasi dari para peserta. Lebih jauh lagi, tidak satupun 
dari tingkah  laku peserta  ini dibatasi  fasilitator. Semakin kelompok  itu bersikap menerima gagasan 
bahwa  semua  peserta  bertanggungjawab  atas  apa  yang  terjadi  dalam  pelatihan,  semakin  banyak 
tingkah laku yang dapat direfleksikan oleh peserta dari waktu ke waktu.  
TEKNIK MEMFASILITASI SECARA TIM 
Memfasilitasi atau memandu bukanlah  tugas yang hanya dapat dilakukan oleh  seorang  saja. Pada 



kenyataannya,  sangat  disarankan  untuk  mempunyai  dua  atau  tiga  orang  faslitator  bilamana 
memungkinkan.  Memfasilitasi  atau  memandu  secara  tim  mempunyai  banyak  keuntungan.  Dua 
orang  fasilitator  dapat  menjalankan  peranan‐peranan  yang  berbeda  didalam  proses  pelatihan 
sehingga dapat saling membantu satu sama lain dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 
peserta  pelatihan.  Mengingat  setiap  fasilitator  mempunyai  latar  belakang  yang  berbeda  dan 
perspektif  yang  berlainan, mereka  akan mempunyai  kemampuan‐kemampuan  yang  berbeda  dan 
menanggapi  secara  berbeda  pula  terhadap  beragam  situasi‐situasi  di  dalam  pelatihan.  Dengan 
mempunyai dua atau  lebih  fasilitator, maka hal  ini  juga menguntungkan bagi peserta yaitu sedang 
meningkatkan keterampilan  fasilitator kepada peserta pelatihan. Ada beberapa model yang dapat 
diterapkan dalam memfasilitasi secara tim, yaitu antara lain :  
• FASILITATOR – JURU CATAT.  

Adanya suatu pembagian tugas di antara dua orang fasilitator yaitu seseorang bertindak dalam 
kapasitas rutin sebagai fasilitator, dan fasilitator kedua bertindak sebagai juru catat. Mempunyai 
seseorang  yang  terampil  untuk  bertindak  dalam  peranan  ini  dapat mengambil  sebagian  dari 
beban keluar dari fasilitator utama. Sebagai tambahan, sang juru catat akan merupakan tenaga 
bantuan yang sangat besar dengan  jalan menyediakan penguatan  tertulis atas sasaran‐sasaran 
dan tujuan dari pertemuan tersebut.  
 

• DIVISI PERANAN PROSES MUATAN / ISI PELATIHAN. 
Model  lain  yang  dapat  diterapkan  adalah  "Proses"  dan  "Isi",  yaitu  satu  fasilitator  mungkin 
memusatkan perhatian pada  isi  atau muatan dari  diskusi, pokok bahasan masalah.  Fasilitator 
yang  kedua  memberikan  perhatian  terhadap  apa  yang  sedang  terjadi  dalam  pelatihan, 
bagaimana  caranya  orang‐orang melakukan  inter‐aksi  di  antara mereka. Model  ini membuka 
kemungkinan untuk cakupan yang  jauh  lebih menyeluruh dari kedua peranan  itu, yaitu sebagai 
nara  sumber  dan  sebagai  fasilitator  pelatihan.  Sementara  fasilitator  isi  /  muatan  dapat 
memusatkan  seluruh  perhatiannya  pada melaksanakan  presentasi  yang  berhubungan  dengan 
informasi, membahas  pendapat‐pendapat,  gagasan  dan  lain‐lain.  Sedangkan  fasilitator  proses 
mengambil tanggungjawab untuk melihat bahwa interaksi belajar berjalan secara seimbang dan 
sesuai yang diharapkan.  
 

• AKTIF – PASIF.  
Satu orang memainkan peranan sebagai seorang fasilitator tradisional, sementara orang kedua 
terlibat  jauh  dengan  peserta  sebagai  orang  kunci  untuk mengidentifikasikan  dengan  peserta‐
peserta lainnya dan memberikan umpan balik kepada fasilitator.  

 
Pembagian‐pembagian peranan ini tidak ketat, juga bukanlah merupakan satu‐satunya kemungkinan 
yang  ada.  Bilamana  dua  orang memfasilitasi,  akan menjadi  lebih mudah  bila membagi  peranan 
masing‐masing pihak dalam kelompok‐kelompok kecil. Seorang  fasilitator mungkin memikul beban 
itu  untuk  sementara waktu,  kemudian  yang  lainnya  dapat mengambilnya.  Jika  seorang  fasilitator 
terlibat  di  dalam  sebuah  perselisihan  pertikaian,  fasilitator  yang  kedua  dapat memberikan  cara 
pemecahan  yang  obyektif.  Suatu  keuntungan  tertentu  ialah  bahwa  fasilitator‐fasilitator  itu  dapat 
saling memberikan dukungan  satu  sama  lain,  saling menunjukkan masalahnya antara  satu dengan 
yang  lain dimana salah satunya mungkin  tidak menyadari hal  itu, dan saling memperingatkan atas 
hal‐hal yang mungkin terlupakan oleh salah satunya, dan lain‐lain. Suatu bahaya dari fasilitasi secara 
tim  ialah  bahwa  dua  orang  memasuki  sebuah  kelompok,  saling  mengenal  antara  satu  dengan 
lainnya, bahan‐bahan dan rencana‐rencana mereka, dan saling berbagi harapan‐harapan yang sama, 
boleh  jadi  dengan  sengaja  atau  secara  kebetulan memanipulasi  peserta  pelatihan. Mereka  dapat 
memainkan  diskusi  dengan  secara  bergantian  mengarahkannya  menuju  suatu  sasaran  tertentu; 
mereka  dapat  memaksakan  persepsinya  masing‐masing,  dan  dengan  demikian  menjadi  kurang 
sensitif terhadap masukan‐masukan dari peserta. Kedua fasilitator itu seharusnya waspada terhadap 
kemungkinan ini agar supaya dapat menghindarinya. Melakukan fasilitasi secara tim dengan seorang 



fasilitator  yang  berpengalaman  adalah  suatu  cara  yang  sangat  bagus  untuk  mendapatkan 
pengalaman  dan  belajar  tentang  ketrampilan  dalam memfasilitasi  dan  bekerja  bersama  dengan 
peserta  pelatihan.  Kami  sarankan  bahwa  fasilitator‐fasilitator  baru  melakukan  hal  ini  bilamana 
memungkinkan.  

 
 



  
POKOK BAHASAN   :  F. TEKNIK KETRAMPILAN DASAR 

 
 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  F.2 MEDIA INFORMASI 

TUJUAN  :  • Peserta dapat mengetahui tujuan dan sasaran media informasi bagi 
pelaksanaan dan keberlanjutan program 

• Peserta  dapat  menyebutkan  media  informasi  beserta 
pemanfaatannya. 

• Peserta  dapat merancang media  informasi  yang  dapat  digunakan 
dengan menggunakan sumber daya local 

 

DURASI  :  …. menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  ‐ Media yang pernah ada dalam program  

 
PENGANTAR: 
 
Media  Informasi sangat penting dalam proses sosialisai kegiatan program mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan,  evaluasi  dan  pengembangan  program.    Perlu  upaya  dalam  pengembangan media 
informasi yang berdampak manfaat bagi masyarakat dengan mengangkat/ memanfaatkan sumber 
daya lokal setempat atau sekitarnya. 
 
 
PANDUAN FASILITASI: 

 
D. Manfaat Media Informasi 
• Buka  sessi  dengan  mengucapkan  salam,  dan  jelaskan  tujuan  pertemuan  kali  ini  dengan 

pertanyaan  dengan  menayangkan  film  singkat  tentang  perilaku  buang  air  besar  di  sungai. 
(Pemilihan media dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat)     

• Tanyakan, film tersebut tentang apa ? apakah gambar seperti ini ada di wilayah kita ? mengapa 
terjadi demikian ?  

• Berkaitan hal tersebut, apa tujuan dari media informasi dan siapakah sasarannya ?  
• Catatlah jawaban peserta di papan tulis atau pada kertas plano. 
• Tanyakan pada peserta apa manfaatnya bagi pelaksanaan dan keberlanjutan program ? 
• Berikan penegasan tentang Sosialisasi dan Penyebara Informasi (Penjelasan PTO. I hal.1) 

 
E. Manfaat Media Informasi 

• Buatlah peserta menjadi 4 kelompok, untuk mendiskusikan sosialisasi media  informasi   dan 
media alternatif yang sudah dikembangkan. Mintalah setiap kelompok membuat salah satu 
bentuk media informasi. 

• Setiap kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya, dan peserta lain menanggapinya. 
• Berikan  penegasan  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pengembangan  media 

informasi.  
 

F. Merancang Media Informasi Lokal 
• Ajaklah peserta untuk me‐refleksikan media  informasi apa saja yang ada di daerahnya, dan 

seberapa  besar  manfaatnya  bagi  masyarakat  ?  bagaimana  pemeliharaannya  ? Mengapa 
terjadi demikian ?  



• Buatlah peserta menjadi  beberapa  kelompok untuk membuat  rancangan media  informasi 
yang    dapat  dimanfaatkan  oleh masyarakat  (disarankan  juga  untuk mengangkat    budaya 
lokal setempat)  

• Mintalah  setiap  kelompok  untuk  mempresentasikan  hasil  diskusinya,  peserta  lain 
menanggapinya. 

• Buatlah beberapa alternatif  / prioritas media  informasi yang akan digunakan  sebagai hasil 
konsensus peserta. 

 
No  Jenis Media  Dasar 

Pemikiran 
Pelaku  Biaya  Lokasi  Wakt

u  
Kelemahan/ 
Kekurangan 

Dll 

A Media Visual        
 1....        
 2.....        
 ....        
B Media  Audio        
 1....        
 2....        
 ...        
C Media  

Alternatif 
       

 1...        
 2...        
         
         
         
D Evaluasi        
         
         

 
 
G. Penugasan Individu  

1. Berdasarkan hasil diskusi kelompok tersebut diatas, minta setiap peserta untuk mengidentifikasi 
Peluang, Strategi dan Rencana Aksi dalam upaya  meningkatkan keberdayaan masyarakat. 

2. Mintalah beberapa orang untuk berbagi hasil identifikasi mereka. 
3. Ajak peserta berkomitmen  dan tutup sesi dengan ucapan salam. 

 
  
 

 
 

 
 



 
PENJELASAN MATERI: 
 
Pengembangan Media Informasi  
Aspek Rekayasa Perangkat Lunak dalam Media Pembelajaran (Romi Satria Wahono) 

Dalam  pengembangan media informasi perlu mempertimbangkan beberapa hal antara lain  : 

Aspek Desain Pembelajaran 

• Kejelasan tujuan pembelajaran (rumusan, realistis) 
• Relevansi tujuan pembelajaran dengan SK/KD/Kurikulum 
• Cakupan dan kedalaman tujuan pembelajaran 
• Ketepatan penggunaan strategi pembelajaran 
• Interaktivitas 
• Pemberian motivasi belajar 
• Kontekstualitas dan aktualitas 
• Kelengkapan dan kualitas bahan bantuan belajar 
• Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 
• Kedalaman materi 
• Kemudahan untuk dipahami 
• Sistematis, runut, alur logika jelas 
• Kejelasan uraian, pembahasan, contoh, simulasi, latihan 
• Konsistensi evaluasi dengan tujuan pembelajaran 
• Ketepatan dan ketetapan alat evaluasi 
• Pemberian umpan balik terhadap hasil evaluasi 

Aspek Komunikasi Visual 

• Komunikatif; sesuai dengan pesan dan dapat diterima/sejalan dengan keinginan sasaran 
• Kreatif dalam ide berikut penuangan gagasan 
• Sederhana dan memikat 
• Audio (narasi, sound effect, backsound,musik) 
• Visual (layout design, typography, warna) 
• Media bergerak (animasi, movie) 
• Layout Interactive (ikon navigasi) 

 
 

http://romisatriawahono.net/?p=170�

	Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan dibedakan dalam dua aspek, yaitu Lokasi Sasaran dan Kelompok Sasaran.
	Lokasi Sasaran meliputi seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori kecamatan  bermasalah dalam PPK/PNPM Mandiri Perdesaan.
	2. Kriteria dan Jenis Kegiatan
	3. Mekanisme usulan kegiatan
	Setiap desa dapat mengajukan 3 (tiga) usulan untuk dapat didanai dengan BLM PNPM Mandiri Perdesaan. Setiap usulan harus merupakan 1 (satu) jenis kegiatan/ satu paket  kegiatan yang secara langsung saling berkaitan.
	4. Swadaya Masyarakat 
	5. Kesetaraan dan Keadilan Gender
	6. Jenis Kegiatan yang Dilarang (Negative List)
	7. Sanksi
	8. Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Lembaga dan Pemerintahan Lokal

	1. PERENCANAAN KEGIATAN 
	1.1.  Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi 
	1.2. Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi
	1.3. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 
	1.4. Penggalian Gagasan 
	1.5. Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MKP) 
	1.6. Musdes Perencanaan
	1.7. Penulisan Usulan Desa
	1.8. Verifikasi Usulan
	1.9. MAD   Prioritas Usulan
	1.11. Musdes Informasi Hasil MAD 
	1.12. Pengesahan Dokumen SPPB 

	2. PELAKSANAAN KEGIATAN 
	2.1. Persiapan Pelaksanaan
	a. Rapat Koordinasi Awal di Kecamatan
	b. Rapat Persiapan Pelaksanaan di Desa

	2.2. Pelaksanaan
	2.4 Sertifikasi

	2.5. Revisi Kegiatan 
	2.6. Dokumentasi Kegiatan
	a. Pembuatan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan
	b. Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) 
	c. Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) 
	d. Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K)
	f.   Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (kondisi khusus)


	3.5. Pelatihan Pemeliharaan
	Hal-hal Penting dalam 
	Pengelolaan Keuangan oleh TPK
	Proses
	Hal–hal yang harus Diperhatikan

	Proses

	Hal-hal yang harus Diperhatikan
	Proses
	MKP dihadiri oleh kaum perempuan dan dilakukan dalam rangka membahas gagasan-gagasan dari kelompok-kelompok  perempuan dan menetapkan usulan kegiatan yang merupakan kebutuhan desa.
	Usulan yang disampaikan perlu mempertimbangkan hasil penggalian gagasan yang telah dilakukan sebelumnya. Usulan hasil musyawarah tersebut selanjutnya dilaporkan ke musyawarah desa perencanaan untuk disahkan sebagai bagian dari  usulan desa. 
	Bahan yang diperlukan adalah peta sosial dusun, daftar rumah tangga miskin dan sangat miskin di dusun berikut kriterianya, lembar diagram Venn kelembagaan, rekap hasil penggalian gagasan dari kelompok-kelompok perempuan. 
	Hasil yang diharapkan melalui pertemuan ini adalah : 
	Metode yang digunakan dalam MKP adalah analisis penyebab kemiskinan dengan tujuan: 
	Dokumen yang dihasilkan:

	Hal-hal yang harus  Diperhatikan
	V. Pelatihan Pemeliharaan
	Fasilitator Kecamatan
	Fasilitator Kabupaten
	a. Sebagai Narasumber
	b. Sebagai Guru
	c. Sebagai Mediator


