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Modul Masyarakat: Buku Pegangan Pelatih Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 



KATA PENGANTAR 
 

Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Perdesaan  di  singkat  PNPM  Perdesaan, 
menerapkan  ketentuan  KEBUTUHAN  SESUAI  DENGAN  KARAKTERISTIK  MASYARAKAT.  Melalui 
KEBUTUHAN SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK MASYARAKAT  ini diharapkan program atau kegiatan 
yang  dikembangkan  akan  menjawab  kebutuhan  masyarakat  desa.    Berdasarkan  hasil  evaluasi 
terhadap  pelaksanaan  PNPM  Perdesaan  selama  ini  ternyata  pengembangan  kegiatan  dalam Unit 
Pengelola Kegiatan (UPK) masih perlu dikembangkan lebih baik lagi. 

Guna menjamin  proses  pengelolaan  kegiatan  yang  baik  dan  sinambung  di  lokasi  program, maka 
dibentuk  suatu  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  di  setiap  kecamatan.  Selain  untuk  menjamin 
keamanan, akuntabilitas dan penyaluran dana dengan baik, UPK berperan dalam pendokumentasian 
(pencatatan dan pengarsipan)  atas  setiap  kegiatan  yang dilaksanakan di  lokasi program.  Jadi UPK 
merupakan SOKO GURU dari PNPM Mandiri Perdesaan. 

Berdasarkan  evaluasi  terhadap  kinerja UPK  (Kualitas  Pinjaman  terhadap  Tunggakan;  Produktivitas 
dan  Potensi  Pendapatan  UPK;  serta  Kualitas  Pengelolaan  Pinjaman  dan  Administrasi  Umum), 
sebanyak  88%  UPK  dinilai  sangat  berpotensi  untuk  berkembang  dan  lestari.  UPK  memiliki 
pengalaman mengelola dana program dalam jumlah relatif besar. Selama 1998‐2008, seluruh UPK di 
tanah  air,  telah  mengelola  dan  menyalurkan  dana  Bantuan  Langsung  untuk  Masyarakat  (BLM) 
program sebesar Rp10,7 triliun. UPK memiliki pengalaman mengelola dan menyalurkan dana untuk 
kegiatan  simpan pinjam kelompok  . Selama 1998‐2008,  seluruh UPK di  tanah air,  telah mengelola 
dan  menyalurkan  block  grant  sebesar  Rp  1,8  triliun  ke  kelompok‐kelompok  simpan  pinjam  di 
perdesaan. Hingga 2008, dana block grant untuk kegiatan simpan pinjam tersebut telah berkembang 
menjadi  Rp  —  triliun,  atau  setara  dengan  rata  pertumbuhan  11%  per  tahun.  UPK  memiliki 
pengalaman mengelola dan membina kelompok usaha ekonomi produktif dan simpan pinjam dalam 
jumlah  besar.  Sejak  1998‐2008,  seluruh  UPK  di  tanah  air  telah  mengelola  sebanyak  189.999 
kelompok  di  perdesaan,    dengan  rata‐rata  pertumbuhan  kelompok  68%.  Sebanyak  100.567 
kelompok adalah kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP). UPK terbukti mampu membina 
kelompok dan anggotanya dengan baik,  terlihat dari  tingkat pengembalian pinjaman SPP  rata‐rata 
92,7%.  Bahkan,  beberapa  kelompok  binaan  UPK  berhasil  meraih  penghargaan  Citi  Micro‐
Entrepreneurship Awards (CMA) dari UKM Center Universitas Indonesia. 

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

Modul Masyarakat: Buku Pegangan Pelatih Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 



 

Jakarta, Oktober 2010 

PNPM Perdesaan. 
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Modul Masyarakat: Buku Pegangan Pelatih Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 



CARA MENGGUNAKAN BUKU INI 
 

Siapa yang dapat menggunakan buku ini? 

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

 

Siapa sasaran dari modul pelatihan ini? 

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

• Pengurus UPK.  

• BP‐UPK 

• Kelompok Masyarakat baik SPP, UEP maupun kelompok masyarakat lainnya dalam naungan 
UPK. 

• Anggota Masyarakat 

 

Bagaimana cara menggunakan buku ini? 

Modul  pelatihan  ini  dirancang  untuk  menyediakan  beberapa  kebutuhan  peningkatan  kapasitas 
masyarakat dan pelaku program dalam melaksanakan kegiatan UPK. Pokok bahasan yang disediakan 
bukan  disusun menurut  urutan  proses  pelatihan. Masing‐masing modul  dapat  berdiri  sendiri  dan 
dapat digunakan secara terpisah sesuai kebutuhan peserta pelatihan.  
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Modul Masyarakat: Buku Pegangan Pelatih Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 



CAKUPAN DAN RINGKASAN 
 

Modul yang disediakan dalam buku ini meliputi: 

Pokok Bahasan  1  : UMUM 

Pokok Bahasan 2  : MANAJEMEN DAN KEUANGAN 

Pokok Bahasan 3  : PENGELOLAAN DANA BERGULIR 

Pokok Bahasan 4  : PENDAMPINGAN DAN FASILITASI KELOMPOK 

  

Pokok Bahasan 1: Umum 

Pokok bahasan ini bertujuan untuk memberikan peningkatan kapasitas pada peserta latih mengenai 
berbagai  hal  pengetahuan  secara  umum  terkait  dengan  administrasi  dalam  pengelolaan  kegiatan 
UPK.  

Pokok bahasan ini digunakan jika terdapat beberapa kondisi sebagai berikut : 

• Sudah pernah mengikuti pelatihan yang terkait dengan tupoksi UPK. 

• Masih adanya hambatan dalamperguliran berbasis masyarakat. 

• Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana bergulir. 

Pokok bahasan ini meliputi : 

• Fefleksi Misi & Visi UPK 

• Perguliran Berbasis Masyarakat 

• Transparansi Pengelolaan Dana Bergulir 

 

Pokok Bahasan 2: Manajemen dan Keuangan 

Pokok bahasan ini bertujuan untuk memberikan peningkatan kapasitas pada peserta latih mengenai 
berbagai  hal  terkait manajemen  dan  keuangan  kegiatan  UPK.  Tanggungjawab  keberhasilan  UPK 
bukan  hanya  menjadi  urusan  pengurus  UPK  tetapi  juga  menjadi  urusan  masyarakat.  Masalah 
pengelolaan UPK tidak dapat diselesaikan hanya oleh pengurus UPK saja.  

Pokok bahasan ini digunakan jika terdapat beberapa kondisi sebagai berikut : 

• Semakin banyaknya transaksi yang dikelola oleh pengurus UPK. 

• UPK  masih  menggunakan  pembukuan  dengan  sistem  single  entry  dan  mulai  timbul 
permasalahan dalam pencatatan transaksi karena perkembangan jenis transaksi yang ada di 
UPK misal kredit kendaraan, penghapusan pinjaman dan lain lain. 
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• Masih ditemukan UPK membuat cash flow yang kurang sesuai dengan perencanaan 
UPK 

Modul Masyarakat: Buku Pegangan Pelatih Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 



• Masih ditemukan UPK belum menyusun rencana anggaran operasional berdasarkan 
proyeksi arus kas aktifitas UPK. Rata‐rata UPK menggunakan secara penuh alokasi 2% 
dari Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). 

• Kurangnya  adminnistrasi  pengelolaan  inventaris  yang  selama  ini  dimiliki  terutama 
barang barang yang sifatnya kredit atau hutang. 

Pokok bahasan ini meliputi : 

• Perencanaan Keuangan 

• Pelaksanaan Administrasi Keuangan 

• Pelaporan Administrasi Keuangan 

• Pengawasan Keuangan 

 
Pokok Bahasan 3 : Pengelolaan Dana Bergulir 
 
Pokok bahasan ini bertujuan untuk memberikan peningkatan kapasitas pada peserta latih mengenai 
berbagai hal terkait masalah pengelolaan dana bergulir UPK.  
 
Pokok bahasan ini digunakan jika terdapat beberapa kondisi sebagai berikut : 

• Masih  ditemukan  UPK  yang  belum  dapat  membedakan  inventaris  dari  cara 
perolehannya, dan belum mampu melakukan pencatatan. 

• UPK belum mampu mengelola hadiah yang didapat selama ini. 
• Ditemukan  UPK  melaksanakan  pelelangan  hadiah  tidak  secara  transparan,  dan 

pencatatan yang tidak sesuai dengan kaidah akuntansi. 
• Verifikasi  awal  yang  dilakukan  oleh  UPK  kurang  optimal  karena  tidak  didukung  dengan 

kelengkapan dokumen administrasi. 

• Adanya pinjaman bermasalah 

• UPK melakukan  pengelolaan  pinjaman  bermasalah  dominan  dengan  cara  penagihan  saja. 

Pola penyelesaian pinjaman bermasalah belum diterapkan. 

Pokok bahasan ini meliputi : 

• Pengelolaan Hadiah 

• Pengelolaan Inventaris UPK 

• Verifikasi Kelompok Simpan Pinjam 

• Pengelolaan Pinjaman Bermasalah 
 
Pokok Bahasan 4: Pendampingan dan Fasilitasi Kelompok 
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Pokok bahasan ini bertujuan untuk memberikan peningkatan kapasitas pada peserta latih mengenai 
berbagai hal terkait masalah peningkatan kapasitas dalam pengelolaan kegiatan UPK.  
 
Pokok bahasan ini digunakan jika terdapat beberapa kondisi sebagai berikut : 
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• Kelompok2 yg ada dibawah naungan UPK kurang berkembang. 

• Karena  jumlah  kelompok  dalam  naungan UPK  semakin  besar maka  perlu  pengembangan 
jaringan dan pihak ketiga 

• Lemahnya jaringan UPK 

 
Modul ini meliputi : 

• Fasilitasi Pengembangan Kelompok 

• Pengembangan Jaringan 

• Kewirausahaan 
 
 

LANGKAH PENYUSUNAN PROSES PELATIHAN 
 

Pelatihan, sebagai salah satu bentukpendidikan orang dewasa, harus pertama tama   menempatkan 
para  peserta  pelatihan  sebagai  rekan  dalam  suatu  proses  saling  belajar mengajar.  Proses  belajar 
mengajar  yang  dalam  hal  ini  disebut  sebagai  pelatihan,    pada  tahap  tertentu  harus  ditempatkan 
sebagai nara  sumber   yang  lebih mengetahui persoalan konkrit yang dialaminya di  lingkungannya 
masing masing. Seorang pelatih, trainer atau apapun sebutannya, bukanlah orang yang mengetahui 
segalanya   dan bukan pula  satu  satunya pihak  yang dapat menawarkan  solusi  atas masalah  yang 
dihadapi. 

Sehubungan  dengan  itu,  pengetrapan  modul    ini  harus  diawali  dengan  identifikasi  kebutuhan 
pelatihan.  Pelatih sebaiknya mengawali pelatihan dengan  menggali hal hal yang menjadi kebutuhan 
peserta pelatihan.  Salah satu cara utntuk mengidentifikasi kebutuhan peserta adalah : 

• Meminta  peserta  membuat  daftar  masalah  yang  berkaitan  dengan    lembaga  atau 
pelembagaan  ( untuk gampangnya, mereka harus memformulasikan  masalah masalah itu 
dalam pernyataan pernyataan yang berbentuk negatif) 

• Peserta selanjutnya diminta untuk menulis harapan harapan dia terhadap   hasil   pelatihan 
yang berlangsung berkaitan dengan masalah masalah yang dikemukakan sebelumnya itu. 

 

Langkah  berikut  adalah  mencoba  mengelompokan    masalah  dan  harapan  peserta  supaya  bisa 
diketahui sejauh mana masalah  masalah yang diajukan merupakan masalah umum dan yang mana 
yang lebih bersifat individual atau atau kasuistis 
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Setelah  itu,  bersama  sama  para  peserta  mencoba    melakukan  pemilihan  pokok  bahasan  yang 
dipandang sesuai dengan kebutuhan.  Untuk itu  semua peserta diharapkan memperhatikan  matriks 
kurikulum  sebagai    lembar  ringkasan modul.    Isi matriks  akan mempermudah  pemilihan  pokok 
bahasan.  Sandingkan  dengan  kebutuhan  pelatihan  untuk memastikan  bahwa  tujuan  pada  pokok 
bahasan  tersebut  dapat menjawab  kebutuhan  pelatihan.  Bila  dianggap  sesuai, masukkan  pokok 
bahasan tersebut dalam daftar materi pelatihan. 
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Bila daftar materi pelatihan sudah disepakati,  maka langkah selanjutnya adalah penyusunan urutan 
proses pelatihan. Berdasarkan  urutan proses pelatihan tersebut maka daftar acara pelatihan segera 
bisa disepakati. 

 

PELAKSANAAN PELATIHAN MASYARAKAT 
 

Modul  yang  dipersiapkan  ini merupakan  pegangan  tenaga  pelatih  pelatihan masyarakat.  Sasaran 
utamanya adalah   para pelaku di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Atau secara  lebih umum 
sasaran  utamanya  adalah  semua  pihak  yang merasa  terpanggil  dan  bertugas menumbuhkan  dan 
mengembangkan  pemberdayaan lembaga lembaga dan kerja sama lembaga lembaga antar desa.  

Mereka diharapkan sungguh sungguh memahami   konsep konsep dasar serta proses pembentukan 
dan    langkah  langkah pengembangan suatu  lembaga. Lebih  jauh dari  itu mereka semua diharapkan  
menyadari dan mengupayakan secara optimal agar  lembaga  lembaga di perdesaan dan kerjasama 
antar lembaga lembaga itu secara nyata menjadi ruang ekspresi diri bagi masyarakat. 

Penyelenggaran  pelatihan  perlu  dipersiapkan  dalam  beberapa  model  .  Penyedian  pilihan 
pelaksanaan   itu dimakasudkan untuk mengantisipasi  kondisi lingkup perdesaan  peserta yang bisa 
saja berbeda beda. Sebagai   bentuk pendidikan orang dewasa diharapkan metode yang digunakan 
pun adalah metode pendidikan orang dewasa   yang  selalu memberi penekanan pada   komunikasi 
dialogis. 

Tempat pelatihan akan sangat menarik bila diselenggarakan di tengah masyarakat desa  itu sendiri. 
Dengan begitu contoh dan  ilustrasi selama pembahasan betul betul yang berpusat pada kehidupan 
masyarakat.  

Pertimbangan  lain  yang  perlu  diperhatikan    ketika    mempersiapkan  penyelenggaraan  pelatihan 
adalah ketersediaan pelatih.  Jika  pelatih bisa didapatkan pada kebanyakan desa maka pelaksanaan 
pelatihan secara bertahap menjadi pilihan terbaik. Tetapi bila para pelatihnya lebih banyak tersedia 
pada tingkat kecamatan maka tentu akan lebih tepat bila pelatihan diselenggarakan dalam beberapa 
hari  sekaligus. Hal  lain  yang  harus  diperhitungkan  adalah  jarak  tempuh  peserta  terhadap  tempat 
pelatihan. Prinsipnya pelatihan harus diselenggarakan  seefisien dan seefektif mungkin. 

 

 

   



MATRIK KURIKULUM 
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No  Pokok Bahasan  Tujuan Pembelajaran  Metode  Bahan dan Media  Durasi 
1  UMUM 
1a  Refleksi Misi & Visi 

UPK 
• Peserta dapat menjelaskan visi dan misi 

UPK. 
• Peserta dapat mengetahui capaian visi 

dan misinya selama ini. 
• Peserta dapat menjelaskan tentang 

tupoksinya sebagai UPK. 
• Peserta dapat menjelaskan sejauh 

mana tupoksinya telah dijalankan. 
• Peserta dapat melaksanakan 

tupoksinya secara optimal 

• Penjelasan 
• Curah Pendapat 

  

• PTO dan Penjelasan 
• Bacaan: Visi dan Misi 

90’ 

1b  Perguliran Berbasis 
Masyarakat 

• Peserta dapat memahami pengertian 
dana bergulir. 

• Peserta dapat menjelaskan mekanisme 
perguliran berbasisi masyarakat. 

• Peserta dapat menjelaskan tentang 
tujuan perguliran berbasis masyarakat. 

• Peserta dapat menjelaskan tahapan 
pengelolaan perguliran berbasis 
masyarakat. 

• Penjelasan 
• Curah Pendapat 
• Penugasan 

Kelompok 
• Diskusi Pleno  

• Bagan Perguliran 
• Bacaan: Mekanisme Perguliran 

Berbasis Masyarakat. 

120’ 

1c  Transparansi 
Pengelolaan Dana 
Bergulir 

• Peserta dapat menjelaskan pengertian 
transparansi dalam PNPM Mandiri 
Perdesaan. 

• Peserta dapat menjelaskan nilai dan 
prinsip pengelolaan dana bergulir. 

• Peserta memahami pentingnya 

• Penjelasan 
• Curah pendapat 
• Pembahasan 

Transparansi  
 

• PTO 
• Bacaan: Transparansi dalamPNPM 

Mandiri Perdesaan, Transparansi 
Pengelolaan Dana Bergulir. Nilai dan 
Prinsip Pengelolaan Kegiatan Dana 
Bergulir 

60’ 
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transparansi dalam pengelolaan dana 
bergulir. 

• Peserta dapat memanfaatkan secara 
maksimal media komunikasi dalam 
mewujudkan transparansi terutama 
papan informasi terkait dengan 
keterbukaan pengelolaan dana bergulir.

• Peserta dapat melaksanakan 
transparansi pengelolaan dana bergulir. 

 
 

     

2  MANAJEMEN DAN KEUANGAN 
2a  Perencanaan 

Keuangan 
• Peserta memahami pentingnya cash 

flow dalam perencanaan keuangan. 
• Peserta dapat menyusun cash flow dan 

membuat anggaran perencanaan 
keuangan yang sesuai dengan 
perencanaan UPK. 

• Penjelasan 
• Curah Pendapat 
• Penugasan Individu 
• Diskusi Pleno  

• Jurnal ke Buku Besar 
• Bacaan: Mengapa ada cash flow. 

Penyusunan cash flow. 
 

120’ 

2b  Pelaksanaan 
Administrasi 
Keuangan 

• Peserta memahami konsep pembukuan 
system double entry dengan metode 
chash basic. 

• Peserta dapat menjelaskan definisi dan 
pengertian dasar dasar akutansi. 

• Peserta dapat menjelaskan tentang 
akun beserta masing masing fungsinya. 

• Peserta dapat membuat neraca rugi 
laba atau laporan keuangan. 

• Peserta dapat melaksanakan 
pencatatan pembukuan system double 
entry. 

• Peserta memahami pentingnya 
pencatatan pembukuan system double 
entry. 

• Penjelasan 
• Curah Pendapat 
• Penugasan 

Kelompok 
• Diskusi Pleno  

• Form dan soal pembukuan system 
double entry 

• Bacaan: Pembukuan system double 
entry dengan method Chase Basic,  

 
 

120’ 

2c  Pelaporan  • Peserta memahami konsep laporan  • Penjelasan  • Soal‐Soal Laporan Arus Dana, Neraca  180’ 

Modul Masyarakat: Buku Pegangan Pelatih Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 
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Administrasi 
Keuangan 

keuangan. 
• Peserta memahami pentingnya laporan 

keuangan. 
• Peserta dapat menjelaskan jenis‐jenis 

laporan yang harus dibuat. 
• Peserta dapat membuat laporan 

keuangan. 

• Curah Pendapat 
• Penugasan 

Kelompok 
• Diskusi Pleno  

Program, Laporan Operasional, 
Laporan Dana Bergulir, Penjelasan 
Neraca dan Laba/Rugi 

• Bacaan: Laporan Keuangan UPK, 
Penyusunan Laporan Arus Dana & 
DOK PNPM Mandiri Perdesaan, 
Administrasi Pembukuan dan 
Pelaporan. 
 

2d  Pengawasan 
Keuangan 

• Peserta memahami pengertian 
pengawasan keuangan. 

• Peserta memahami pentingnya 
pengawasan keuangan. 

• Peserta dapat menjelaskan hal‐hal yang 
perlu diperiksa . 

• Peserta dapat mempersiapkan secara 
optimal hal‐hal yang perlu dilakukan 
dalam pemeriksaan. 

• Penjelasan 
• Curah pendapat 
• Pembahasan 

Pengawasan  
 

• PTO & Penjelasannya 
• Bacaan: Pemeriksaan UPK. 
 
 

     

90’ 

3  PENGELOLAAN DANA BERGULIR 
3a  Pengelolaan 

Hadiah 
• Peserta memahami pentingnya 

pengelolaan hadiah. 
• Peserta dapat melaksanakan 

pencatatan dan pengarsipan hadiah. 
• Peserta dapat melakukan pengelolaan 

hadiah yang didapat selama ini. 

• Penjelasan 
• Curah pendapat 
• Pembahasan 

Pengelolaan 
Hadiah 

• Diskusi kelompok 

• PTO Penjelasan X 
• Bacaan: Standarisasi Pengelolaan 

hadiah. Pencatatan dan pengarsipan 
hadiah. 

 
     

60’ 

3b  Pengelolaan 
Inventaris UPK 

• Peserta memahami pentingnya 
pengelolaan inventaris UPK. 

• Peserta dapat membuat administrasi 
pengelolaan asset. 

• Peserta dapat membuat administrasi 
pengelolaan inventaris kantor. 

• Peserta dapat melakukan pencatatan 

• Penjelasan 
• Curah pendapat 
• Pembahasan 

Pengelolaan 
Inventaris UPK 

• Diskusi kelompok 

• Gambar faktor‐faktor kesehatan 
• Kasus penyakit 
• Pengadaan dan Pengelolaan Inventaris
• Bacaan: Pengelolaan asset. 

Pengelolaan Inventaris Kantor. 
Pencatatan dan Pengarsipan. 
Penyusutan nilai dan  jumlah 

90’ 

Modul Masyarakat: Buku Pegangan Pelatih Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 
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dan pengarsipan inventaris. 
• Peserta memahami tentang adanya 

penyusutan nilai dan jumlah inventaris. 
• Peserta dapat memahami pentingnya 

pengelolaan harta tak bergerak (hak 
milik terhadap inventaris) 

inventaris. Pengelolaan harta tak 
bergerak (hak milik terhadap 
inventaris). 

 
     

3c  Verifikasi  
Kelompok Simpan 
Pinjam 

• Peserta memahami pentingnya 
melakukan verifikasi kelompok 
(administrasi dan lapangan). 

• Peserta memahami tentang pentingnya 
kelengkapan dokumen administrasi 
dalam melaksanakan verifikasi 
kelompok. 

• Peserta dapat melaksanakan verifikasi 
kelompok secara optimal. 

• Penjelasan 
• Curah pendapat 
• Pembahasan 

Standarisasi 
Verifikasi Pinjaman 

• Diskusi kelompok 

• PTO Penjelasan IV 
• Bacaan: Langkah2 melakukan 

verifikasi (administrasi dan lapangan). 
 
 

     

60’ 

3d  Pengelolaan 
Pinjaman 
Bermasalah 

• Peserta memahami pentingnya 
pengelolaan pinjaman bermasalah. 

• Peserta dapat melaksanakan prosedur 
penanganan pinjaman bermasalah. 

• Peserta dapat melakukan antisipasi 
adanya pinjaman bermasalah. 

• Peserta dapat melakukan penegakan 
sanksi sesuai dengan acuan program. 

• Peserta dapat melakukan 
penyelesaian pinjaman bermasalah 
dengan pola yang jelas, terutama 
dengan system tanggung renteng. 

• Peserta dapat melakukan pengelolaan 
pinjaman bermasalah. 

• Penjelasan 
• Curah pendapat 
• Pembahasan 

Pengelolaan 
Pinjaman 
Bermasalah 

 

• PTO Penjelasan X 
• Bacaan: Tanggung Renteng. 
 
 

     

90’ 

4  PENDAMPINGAN DAN FASILITASI KELOMPOK 
4a  Keuangan Rumah 

Tangga 
• Peserta memahami pengertian dan 

tujuan perencanaan keuangan rumah 
• Penjelasan 
• Curah Pendapat 

• Form sederhana neraca keuangan 
rumah tangga dengan pola pikir baru 

120’ 

Modul Masyarakat: Buku Pegangan Pelatih Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 
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tangga. 
• Peserta dapat memahami pentingnya 

perencanaan keuangan rumah tangga. 
• Peserta dapat menjelaskan dan 

melaksanakan langkah‐langkah 
perencanaan keuangan rumah tangga. 

• Peserta dapat melaksanakan 
perencanaan keuangan rumah tangga 
dengan pola piker baru. 

• Penugasan Individu 
• Diskusi Pleno  

• Bacaan: Perencanaan Keuangan 
Rumah Tangga . 

4b  Administrasi Usaha 
Kelompok 

• Peserta memahami pentingnya 
administrasi usaha kelompok. 

• Peserta dapat menyusun administrasi 
usaha kelompok dan membuat 
anggaran yang sesuai dengan 
perencanaan usaha kelompok. 

• Peserta mampu memfasilitasi kelompok 
dalam menyusun adminisatrasi 
usahanya 

• Penjelasan 
• Curah Pendapat 
• Diskusi Kelompok 
• Diskusi Pleno  

• PTO 
• Bacaan: Pengelolaan Adminsitrasi 

Sederhana. 
 

120’ 

4c  Fasilitasi 
Pengembangan 
Kelompok 

• Peserta memahami pentingnya fasilitasi 
pengembangan kelompok. 

• Peserta dapat melakukan pemetaan 
kelompok. 

• Peserta dapat melakukan fasilitasi 
pengembangan kelompok. 

• Penjelasan 
• Curah pendapat 
• Pembahasan 

Fasilitasi 
Pengembangan 
Kelompok 

• Diskusi kelompok 

• PTO Penjelasan X 
Bacaan: Pemetaan kelompok. Teknik 
teknik fasilitasi pengembangan kelompok. 
Bench mark  kelompok.Pengembang an 
usaha kelompok. 
 

90’ 

4d  Kewirausahaan 
Rakyat Pedesaan 

• Peserta dapat memahami pentingnya 
kewirausahaan. 

• Peserta dapat memahami dan 
menganalisa adanya peluang usaha 
sesuai dengan karakteristiknya masing 
masing. 

• Peserta dapat menemukan ide usaha 

• Penjelasan 
• Curah pendapat 
• Pembahasan 

Kewirausahaan 
• Diskusi kelompok 

• Membuat Rencana Usaha, 
Kewirausahaan 

• Bacaan: Peluang usaha. Menemukan 
ide usaha baru. Memulai usaha baru. 

 
 

     

90’ 

Modul Masyarakat: Buku Pegangan Pelatih Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 
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baru sesuai dengan karakteristiknya 
masing masing. 

• Peserta dapat memulai usaha baru di 
lingkungannya. 

4e  Pengembangan 
Jaringan 

• Peserta memahami pentingnya 
pengembangan jaringan. 

• Peserta dapat melakukan negosiasi 
dalam pengembangan jaringan. 

• Peserta dapat melakukan 
pengembangan jaringan baik usaha 
maupun pendanaan. 

• Penjelasan 
• Curah pendapat 
• Pembahasan 

Pengembangan 
Jaringan 

• Diskusi kelompok 

• PTO Penjelasan X, Negosiasi 
• Bacaan: Mendorong legalitas BKAD 

mengembangkan jaringan. Teknik 
Negosiasi. 

 
 

     

90’ 

 

 

 

 

 



PB  : 1. UMUM 

 

SUB POKOK BAHASAN  :  1.A. REFLEKSI MISI DAN VISI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) 

TUJUAN  :  • Peserta dapat menjelaskan visi dan misi UPK. 
• Peserta dapat mengetahui capaian visi dan misinya selama ini. 
• Peserta dapat menjelaskan tentang tupoksinya sebagai UPK. 
• Peserta dapat menjelaskan sejauh mana tupoksinya telah 

dijalankan. 
• Peserta dapat melaksanakan tupoksinya secara optimal 

DURASI  :  90 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  PTO dan Penjelasannya, Visi dan Misi 

 
PENGANTAR: 
 
Peran UPK adalah  sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan  kegiatan antar desa. UPK 
adalah  unit    yang mengelola  operasional  kegiatan  PNPM Mandiri  Perdesaan  di    kecamatan  dan 
membantu BKAD mengoordinasikan pertemuan‐pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari 
ketua, sekretaris dan bendahara. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
1. Pada  awal  sesi  ini,  fasilitator  menjelaskan  (secara  singkat)  tujuan  yang  hendak  dicapai  dari 

pembahasan materi pada sesi ini. 
2. Lakukan  brainstorming  tentang  peran  UPK  dalam  PNPM  Mandiri  Perdesaan.  Beberapa 

pertanyaan penggerak dapat diajukan antara lain : Mengapa harus ada UPK?  
3. Jawaban‐jawaban  peserta  ditulis  pada  kertas  plano,  kemudian  fasilitator  bersama  peserta 

membahasnya  dan  membuat  suatu  rumusan  pernyataan  yang  menggambarkan  makna 
keberadaan dan peran UPK dalam PNPM Mandiri Perdesaan serta manfaat keberadaannya  itu 
bagi kesejahteraan masyarakat. 

4. Bagikan  kertas metaplan  pada  semua  peserta. Minta  peserta  untuk menuliskan  tupoksi  yang 
mereka jalankan selama ini. Lakukan curah pendapat tentang capaian yang telah mereka lakukan 
sesuai dengan tupoksinya, tupoksi mana saja yang telah dilakukan dan mana yang belum, serta 
tupoksi  mana  yang  terlewatkan.  Tanyakan  pada  peserta  kesulitan  apa  yang  mereka  hadapi 
sehingga ada tupoksi yang belum dilakukan dan terlewatkan. Lakukan curah pendapat  tentang 
bagaimana cara mengatasi permasalahan ini. 

5. Lakukan curah pendapat tentang pengertian visi dan misi, sambil membagikan kertas metaplan. 
Minta peserta untuk menuliskan visi dan misi UPK dimana dia berada. Lakukan curah pendapat 
tentang capaian yang telah mereka  lakukan sesuai dengan visi dan misinya, visi dan misi mana 
saja  yang  telah  dicapai  dan mana  yang  belum,  serta mana  yang  terlewatkan.  Tanyakan  pada 
peserta kesulitan apa yang mereka hadapi sehingga ada yang belum dilakukan dan terlewatkan. 
Lakukan curah pendapat tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan ini. 
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6. Buka  kesempatan  pada  peserta  untuk  menyampaikan  pertanyaan  atau  pendapat  terkait 
penjelasan  yang  telah  disampaikan  fasilitator  tadi,  kemudian  berikan  tanggapan  atas 
pertanyaan‐pertanyaan tersebut sekaligus penegasan‐penegasan.  

7. Kemudian akhiri sesi ini dengan membangun komitmen bersama untuk melaksanakan tugas dan 
tanggung  jawab  UPK  serta  visi  dan misinya  sesuai  dengan  prinsip‐prinsip  dan  tujuan  PNPM 
Mandiri Perdesaan. 

Modul Masyarakat: Buku Pegangan Pelatih Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 



 
PENJELASAN MATERI: 
 
Tugas dan Tanggung jawab UPK : 
a. bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan, 
b. bertanggung  jawab  terhadap  pengelolaan  administrasi  dan  pelaporan  seluruh  transaksi 

kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, 
c. bertanggung  jawab  terhadap  pengelolaan  dokumen  PNPM  Mandiri  Perdesaan  baik  yang 

bersifat keuangan maupun non keuangan, 
d. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir  
e. melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam 
f. melakukan  sosialisasi  dan  penegakan  prinsip‐prinsip  PNPM  Mandiri  Perdesaan  dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku 
lainnya. 

g. melakukan administrasi dan pelaporan setiap  transaksi baik keuangan ataupun non‐keuangan 
yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program. 

h. membuat  perencanaan  keuangan  (anggaran)  dan  rencana  kerja  sesuai  dengan  kepentingan 
program yang disampaikan  pada BKAD/MAD 

i. membuat pertanggung  jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai 
dengan  kebutuhan. Bahan  laporan pertanggung  jawaban disampaikan  kepada  seluruh pelaku 
desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan. 

j. melakukan evaluasi dan pemeriksaan  langsung Rencana Penggunaan Dana  (RPD) dan Laporan 
Penggunaan Dana    (LPD)  yang dibuat oleh desa dalam  setiap  tahapan proses PNPM Mandiri 
Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan. 

k. melakukan  bimbingan  teknis  dan  pemeriksaan  secara  langsung  administrasi  dan  pelaporan  
pelaku desa. 

l. membuat draft  aturan perguliran  yang  sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri 
Perdesaan  untuk  disahkan  oleh    BKAD/MAD  dan  menegakkan  dalam  pelaksanaan  dengan 
tujuan pelestarian dana bergulir. 

m. menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam 
kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah. 

n. melakukan  penguatan  kelompok  peminjam  dalam  kelambagaan,    pengelolaan  keuangan, 
pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat. 

o. membantu pengembangan  kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan  lapangan, 
dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. 

p. mendorong  transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan 
program dan  informasi  lainnya   melalui papan  informasi dan menyampaikan  secara  langsung 
kepada pihak yang membutuhkan.   

q. melakukan  fasilitasi  (bersama  pelaku  lain)  penyelesaian  permasalahan‐permasalahan  yang 
menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan. 

 
Visi adalah suatu hal yang diharapkan untuk masa depan 
Suatu Visi haruslah dapat menjawab dan menjelaskan beberapa hal: 

- Masa depan yang diinginkan.  

17 

- Menjadikan Fokus atau Sasaran.  
- Kesaman Visi.  
- Pandangan masa depan,   
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Misi adalah serangkaian langkah‐langkah atau konsep yang terfokus atau suatu dasar pikiran yang 
menciptakan nilai‐nilai tujuan yang nyata yang melandasi usaha yang akan dikelola untuk mencapai 
sasaran jangka pendek. 
Sebuah misi akan bermanfaat bila: 

- Konsep yang terfokus.  
- Mempunyai Tujuan yang bermakna.  
- Pencapaian yang masuk akal.  

 
 
Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silahkan 
identifikasi / ditambahkan: 
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PB  : 1. UMUM 

 

SUB POKOK BAHASAN  :  1.B. PERGULIRAN BERBASIS MASYARAKAT 

TUJUAN  :  • Peserta dapat memahami pengertian dana bergulir. 
• Peserta dapat menjelaskan mekanisme perguliran berbasis 

masyarakat. 
• Peserta dapat menjelaskan tentang tujuan perguliran berbasis 

masyarakat. 
• Peserta dapat menjelaskan tahapan pengelolaan perguliran berbasis 

masyarakat. 

DURASI  :  120 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  Bagan Perguliran, Mekanisme Perguliran Berbasis Masyarakat 

 
PENGANTAR: 
 
Mekanisme perguliran berbasis masyarakat, adalah seluruh proses kegiatan dilaksanakan, dilakukan 
dan  dimanfaatkan  oleh masyarakat.  Keterlibatan masyarakat  pada  seluruh  kegiatan  dimulai  dari 
penetapan  pola  ketentuan  kegiatan  dana  bergulir,  pengajuan  pinjaman,  pemeriksaan/verifikasi 
usulan sampai penetapan pendanaan. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
1. Fasilitator menjelaskan  (secara  singkat)  tujuan  yang  hendak  dicapai  dari  pembahasan materi 

pada sesi ini.  
2. Fasilitator menjelaskan pengertian perguliran berbasis masyarakat.  
3. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau memberikan masukan. Lakukan curah 

pendapat  tentang  pentingnya  perguliran  berbasis  masyarakat  dengan  beberapa  pertanyaan 
penggerak antara lain : Mengapa diperlukan mekanisme perguliran berbasis masyarakat. Apa sih 
tujuan mekanisme perguliran berbasis masyarakat. 

4. Jawaban‐jawaban  peserta  ditulis  pada  kertas  plano,  kemudian  fasilitator  bersama  peserta 
membahasnya  dan  membuat  suatu  rumusan  pernyataan  yang  menggambarkan  aktivitas 
perlunya mekanisme  perguliran  berbasis masyarakat.  Dengan menggabungkan  Rumusan  dari 
jawaban peserta dan rumusan tujuan yang ada di bahan bacaan. 

5. Berikan  kesempatan  kepada  peserta  untuk  menanyakan  hal‐hal  yang  kurang  atau  belum 
dipahami tentang konsep dan tujuan yang telah diuraikan. 

6. Tayangkan bagan perguliran yang terlah dihilangkan fungsi dari masing lembaga perguliran. Bagi 
peserta menjadi  4  kelompok  atau  sesuaikan  dengan  jumlah  peserta. Minta  kelompok  untuk 
mendiskusikan fungsi dari tiap‐tiap lembaga perguliran berbasis masyarakat. 

7. Hasil  diskusi  Kelompok  di  Plenokan  dengan  cara  salah  satu  kelompok  secara  sukarela 
menyampaikan hasil diskusi kelompoknya dan mempresentasikan di depan kelas. 
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8. Berikan  kesempatan  pada  kelompok  yang  lain  untuk  memberikan  tanggapan  dan  masukan 
terkait hal hal yang telah dipresentasikan oleh salah satu kelompok. 

9. Tayangkan serta  jelaskan bagan perguliran yang sudah  lengkap, dengan menggabungkan fungsi 
kelembagaan dalam bagan perguliran dan masukan peserta.  

10. Tutup  sesi  pembahasan  ini  dengan  membuat  pembulatan  dan  penegasan  tentang  pokok 
bahasan dan dihubungkan beberapa pertanyaan dan masukan yang diajukan peserta tadi.  

Modul Masyarakat: Buku Pegangan Pelatih Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 



 
PENJELASAN MATERI: 

 
Tujuan dari perguliran berbasis masyarakat adalah; 

1. Memberikan kemudahan akses pendanaan permodalan 

2. Pelestarian dan pengembangan yang sesuai dengan tujuan program 

3. Meningkatkan kapasitas pengelolaan 

4. Peningkatan pelayanan kepada RTM dalam memenuhi kebutuhan permodalan usaha melalui 

kelompok pemanfaat 

 
Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat &  lokasi  pelatihan,  silahkan 
identifikasi / ditambahkan: 
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Modul Masyarakat: Buku Pegangan Pelatih Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 



PB  : 1. UMUM 
 

SUB POKOK BAHASAN  :  1.C. TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA BERGULIR 

TUJUAN  :  • Peserta dapat menjelaskan pengertian transparansi dalam PNPM 
Mandiri Perdesaan. 

• Peserta dapat menjelaskan nilai dan prinsip pengelolaan dana 
bergulir. 

• Peserta memahami pentingnya transparansi dalam pengelolaan 
dana bergulir. 

• Peserta dapat memanfaatkan secara maksimal media komunikasi 
dalam mewujudkan transparansi terutama papan informasi terkait 
dengan keterbukaan pengelolaan dana bergulir. 

• Peserta  dapat  melaksanakan  transparansi  pengelolaan  dana 
bergulir. 

DURASI  :  60 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  PTO dan Penjelasannya, Transparansi dalamPNPM Mandiri Perdesaan, 
Transparansi Pengelolaan Dana Bergulir. Nilai dan Prinsip Pengelolaan 
Kegiatan Dana Bergulir 

 

PENGANTAR: 

Transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari para pengelola manajemen/ program/ kegiatan, 
utamanya manajemen  publik,  untuk  ‘membangun’  akses  dalam  proses  pengelolaannya  sehingga 
arus  informasi  keluar dan masuk  secara berimbang. Artinya dalam proses  transparansi,  informasi 
bukan  saja  diberikan  oleh  pengelola  manajemen  publik  tetapi  masyarakat  memiliki  hak  untuk 
memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. 

PANDUAN FASILITASI: 

1. Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
2. Jelaskan tentang transparansi dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 
3. Curah pendapat tentang transparansi dalam PNPM Mandiri Perdesaan. 
4. Jelaskan tentang media komunikasi dalam mewujudkan transparansi.  
5. Lakukan curah pendapat tentang media komunikasi dalam mewujudkan transparansi. 
6. Jelaskan tentang nilai dan prinsip pengelolaan dana bergulir. 
7. Lakukan curah pendapat tentang nilai dan prinsip pengelolaan dana bergulir. 
8. Berikan kesempatan pada pada peserta untuk memberikan tanggapan dan masukan terkait hal 

hal yang telah dipresentasikan tadi. 
9. Tutup  sesi  pembahasan  ini  dengan membuat  pembulatan  dan  penegasan  tentang  pentingnya 

transparansi dan peserta berkomitmen melakukan setiap tahapan program secara transparan. 
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PENJELASAN MATERI: 

Modul Masyarakat: Buku Pegangan Pelatih Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 



 
Hakekat  transparansi  adalah  kejujuran  dan  kebenaran  dalam  penyampaian  informasi,  artinya 
penyampaian  informasi dari  /  ke masyarakat  adalah benar  sesuai  kenyataan  tanpa  adanya usaha 
untuk menambah / mengurangi, dan dapat dipahami serta diterima oleh siapa saja. 
Jadi  hakekat  transparanasi  secara  keseluruhan  dari  suatu  kegiatan  atau  program  dapat  diperinci 
seperti berikut : 
 Penyampaian informasi yang dilandasi kejujuran, terbuka dan setiap saat  
 Informasi harus menjadi bagian kehidupan dan milik masyarakat 
 Informasi apapun  tentang kegiatan atau program boleh diketahui oleh masyarakat  (tidak boleh 

ada yang dirahasiakan) 
 Mau menerima saran dan siap dikritik 
 
Manfaat Transparansi : 
Adanya transparansi yang diterapkan oleh semua unsur, akan diperoleh hal‐hal sebagai berikut : 
 Mendorong terjadinya hubungan secara aktif  masyarakat, tim proyek dan aparat pemerintah 
 Mengurangi penyimpangan informasi    
 Terjadinya kesepahaman informasi untuk pemberi dan penerima   
 Terciptanya kepercayaan dan rasa puas dari masyarakat 
 Terciptanya partisipasi dan rasa memiliki oleh masyarakat 
 Memfasilitasi hubungan masyarakat,  
 Penciptaan rasa adil  
 
Nilai dan Prinsip Pengelolaan Dana Bergulir : 
- Desentralisasi 
- Partisipasi 
- Demokrasi 
- Prioritas 
- Berkelanjutan 
- Bertumpu pada pembangunan manusia 
- Orientasi bagi masyarakat miskin 
- Otonomi 
- Kesetaraan dan keadilan gender 
- Transparansi dan akuntabel 
 

Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat &  lokasi  pelatihan,  silahkan 
identifikasi / ditambahkan: 
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Modul Masyarakat: Buku Pegangan Pelatih Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 



PB  : 2. MANAJEMEN DAN KEUANGAN 
 

SUB POKOK BAHASAN  :  2.A. PERENCANAAN KEUANGAN 

TUJUAN  :  • Peserta memahami pentingnya cash flow dalam perencanaan 
keuangan. 

• Peserta  dapat  menyusun  cash  flow  dan  membuat  anggaran 
perencanaan keuangan yang sesuai dengan perencanaan UPK. 

DURASI  :  120 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  Jurnal ke Buku Besar, Mengapa ada cash flow. Penyusunan cash flow 

 
PENGANTAR: 
Laporan  arus  kas  dinilai  banyak memberikan  informasi  tentang  kemampuan  perusahaan  dalam 
mendapatkan  laba  dan  likuiditas  di masa  yang  akan  datang.  Laporan  arus  kas  ini memberikan 
informasi  yang  relevan  tentang  penerimaan  dan  pengeluaran  kas  dari  suatu  UPK  pada  periode 
tertentu, dengan mengklsifikasikan  transaksi berdasarkan pada kegiatan operasi, pembiayaan dan 
investasi. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
1. Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
2. Jelaskan tentang penyusunan arus kas. 
3. Curah pendapat manfaat dan pentingnya penyusunan arus kas. 
4. Jelaskan tentang form 84.d.  
5. Lakukan curah pendapat  tentang hambatan apa saja yang  terkait dengan pengisian  form 84.d, 

terkait dengan penyusunan laporan arus kas. 
6. Bagilah peserta menjadi beberapa kelompok dengan jumlah anggota 4 – 5 orang untuk membuat 

satu satu laporan arus kas. 
7. Hasil  diskusi  Kelompok  di  Plenokan  dengan  cara  salah  satu  kelompok  secara  sukarela 

menyampaikan hasil diskusi kelompoknya dan mempresentasikan di depan kelas. 
8. Berikan  kesempatan  pada  kelompok  yang  lain  untuk  memberikan  tanggapan  dan  masukan 

terkait hal hal yang telah dipresentasikan oleh salah satu kelompok. 
9. Tutup  sesi  pembahasan  ini  dengan membuat  pembulatan  dan  penegasan  tentang  pentingnya 

penyusunan laporan arus kas. 
 

PENJELASAN MATERI: 
 
Kegunaan laporan arus kas adalah : 

‐ Menilai kemampuan UPK menghasilkan, merencanakan dan mengontrol arus kas masuk dan 
rus kas keluar UPK pada masa lalu. 

‐ Menilai kemungkinan keadaan arus kas masuk dan keluar, arus kas bersih perusahaan, 
termasuk kemampuan membayar deviden. 
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‐ Menyajikan informasi bagi investor, kreditur, fihak ketiga, dalam memproyeksikan return 
dari sumber kekayaan yang ada. 

‐ Menilai kemampuan UPK untuk memasukkan kas ke UPK di masa yang akan datang. 
‐ Menilai alas an perbedaan antara laba bersih dikaitkan dengan penerimaan dan pengeluaran 

kas. 
‐ Menilai pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas dan transaksi lainnya terhadap posisi 

keuangan perusahaan selama periode tertentu. 

Modul Masyarakat: Buku Pegangan Pelatih Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 



 
Laporan Keuangan Khusus Kegiatan Dana Bergulir  
Laporan  keuangan  Microfinance  ‐  UPK  saat  ini  merupakan  bentuk  laporan  keuangan  Neraca 
Microfinance  dan  Laporan  Laba/  Rugi.  Laporan  keuangan  tersebut  merupakan  instrumen 
akuntabilitas pengelolaan seluruh dana bergulir.   Konsep  laporan  ini secara awal merupakan rekap 
transaksi  dana  program  yang  diadministrasikan  dengan  metode  kas  harian  dan  dalam 
perkembangannya  beberapa  lokasi  yang mengelola  dana  bergulir memerlukan  laporan  keuangan 
secara khusus pengelolaan dana bergulir sehingga dapat dilakukan evaluasi hasil pengelolaan dana 
bergulir dalam aspek pendapatan, biaya, perkembangan modal, dsb.   
Beberapa  alasan  hingga  saat  ini  yang masih  belum  dapat  diterapkan  laporan  khusus  tersebut  di 
antaranya: pendanaan operasional kegiatan tidak dapat dipisahkan antara mendanai kegiatan dana 
bergulir atau mendanai program (mendanai pertemuan‐pertemuan yang bukan membahas kegiatan 
dana bergulir), pendapatan bunga bank BPPK  tidak dapat dianggap  sebagai pendapatan    kegiatan 
dana bergulir. Dalam pelaksanaan pembuatan  laporan keuangan microfinance UPK dapat mengacu 
pada pola administrasi yang telah ada  (model buku kas harian) atau membuat administrasi dengan 
double entry (jurnal).   
 
Tujuan 
Memberikan  informasi  secara khusus hasil pengelolaan keuangan dan pengelolaan pinjaman dana 
bergulir dengan format pelaporan keuangan lembaga keuangan mikro. 

 
Fungsi Laporan Keuangan 
Fungsi laporan keuangan pengelolaan dana bergulir sebagai informasi tentang pengelolaan keuangan 
untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan sebagai berikut :  
‐ Kebutuhan  UPK  secara  internal  adalah  untuk  mengetahui  indikator‐indikator  perkembangan 

pengelolaan secara periodik (misalnya: setiap bulan) 
‐ Kebutuhan eksternal adalah untuk  memenuhi pihak lain misalnya BP‐UPK, BKAD, pihak lain yang 

akan melakukan kerja sama dengan UPK. 
‐ Sebagai bahan analisis keuangan dengan lembaga sejenis. 
Jenis Laporan Keuangan 
- Neraca Microfinance 

Adalah  laporan  posisi  keuangan  yang  menggambarkan  jumlah  aktiva  dan  pasiva  pada  saat 
tertentu sesuai dengan penggolongannya. 
1) Aktiva : 

i. Kas  adalah posisi saldo uang tunai yang ada setelah dilakukan cash opname untuk setiap 
jenis dana (Operasional, UEP, SPP, dsb) 

ii. Bank  adalah  posisi  saldo  dana  bank  sesuai  dengan  print‐out  setiap  rekening  bank 
(Operasional, UEP, SPP, dan sebagainya) 

iii. Saldo pinjaman  adalah posisi  jumlah pinjaman  yang beredar di masyarakat pada  saat 
pelaporan sesuai dengan jenis pinjaman (UEP, SPP, dsb) 

iv. Biaya Dibayar Dimuka adalah seluruh pengeluaran yang mempunyai manfaat  lebih dari 
satu periode pelaporan, misalnya : biaya sewa kantor. 

v. Inventaris  adalah  aktiva  tetap  yang  dibeli  dan  mempunyai  manfaat  lebih  dari  satu 
periode pelaporan keuangan. 

vi. Aktiva  lain‐lain  adalah  seluruh  aktiva  yang  tidak  dapat  digolongkan  pada  jenis  aktiva 
yang telah disebutkan di atas. 
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Modul Masyarakat: Buku Pegangan Pelatih Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 



 
2) Pasiva : 

i. Hutang adalah kewajiban atau sumber dana yang bersifat pinjaman baik berupa jangka 
pendek dan menengah atau panjang yang harus dikembalikan. 

ii. Modal  alokasi  adalah  sumber  dana  awal  yang  dialokasikan  untuk  kegiatan 
microfinance.  (dalam hal  ini BLM   untuk UEP dan  SPP  ‐  awal) ditambah dengan 2 % 
dana BLM. 

iii. Modal  lain‐lain adalah komponen sumber dana  lain yang dapat dikategorikan sebagai 
modal . 

iv. Surplus/Defisit Ditahan adalah jumlah surplus/defisit yang digunakan untuk penambah 
modal, yang berasal dari hasil kegiatan tahun‐tahun sebelumnya. 

v. Surplus/Defisit  Berjalan  adalah  jumlah  surplus/defisit  yang  terjadi  dalam  periode 
laporan keuangan.  

3) Laporan Rugi/Laba 
Adalah laporan pendapatan dan biaya atas kegiatan yang dijalankan pada periode tertentu 
sehingga menghasilkan laba atau rugi. 

4) Pendapatan 
- Pendapatan  Operasional  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  dari  jasa  pinjaman  atas 

pinjaman yang diberikan kepada peminjam. 
- Pendapatan  Non  Operasional  adalah  pendapatan  yang  bunga  bank    diperoleh  dari 

rekening yang dimiliki oleh UPK. 
- Pendapatan Lain‐lain adalah pendapatan selain pendapatan operasional maupun non‐

operasional, misalnya: denda, penjualan inventaris, penjualan hadiah.  
5) Biaya 

- Biaya Dana  adalah biaya  yang dikeluarkan  yang berkaitan dengan  sumber dana  atau 
modal kerja untuk pendanaan pinjaman, misalnya: UPK menerima dana program kerja 
sama dengan pihak luar yang dibebani tingkat bunga yang disepakati. 

- Biaya Operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendanai kegiatan UPK 
dalam  pengelolaan  dana  bergulir  secara  langsung,  misalnya:  honor,  administrasi  & 
umum, transpor, sewa kantor, penyusutan. 

- Biaya Penghapusan Pinjaman adalah realisasi penghapusan pinjaman yang dikeluarkan 
oleh UPK pada periode tersebut. 

- Biaya Non‐Operasional adalah  seluruh pengeluaran biaya  yang  tidak  termasuk dalam 
golongan tersebut di atas.  

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

25 

 
 
 

 

Modul Masyarakat: Buku Pegangan Pelatih Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 



PB  : 2. MANAJEMEN DAN KEUANGAN 
 

SUB POKOK BAHASAN  :  2.B. PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN 

TUJUAN  :  • Peserta memahami konsep pembukuan system double entry 
dengan metode chase basic. 

• Peserta dapat menjelaskan definisi dan pengertian dasar dasar 
akutansi. 

• Peserta dapat tentang akun beserta masing masing fungsinya. 
• Peserta dapat melaksanakan verifikasi transaksi dan posting. 
• Peserta dapat membuat neraca rugi laba atau laporan keuangan. 
• Peserta dapat melaksanakan pencatatan pembukuan system double 

entry. 
• Peserta  memahami  pentingnya  pencatatan  pembukuan  system 

double entry. 

DURASI  :  120 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  PTO dan Penjelasannya 

 
PENGANTAR: 
 
Bahwa  dalam  kegiatan  usaha  apapun  baik  yang  berbentuk  lembaga  pemerintah/non  pemerintah 
atau  organisasi  lainnya  diperlukan  adanya  administrasi.  Administrasi  adalah  suatu  bentuk 
pencatatan baik yang menyangkut keuangan maupun non keuangan. 
Untuk pencatatan yang menyangkut keuangan administrasi nya disebut administrasi keuangan. 
Sistem  administrasi  keuangan  yang  dilakukan UPK  selama  ini  dengan menggunakan  single  entry, 
namun  mengingat  perkembangan  usaha  serta  tuntutan  pertanggungjawaban  keuangan    pihak 
management  maupun pihak lain yang terkait, maka perlu adanya pengembangan sistem akuntansi 
dari single entry menjadi double entry. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
1. Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
2. Jelaskan tentang pengertian pembukuan system double entry. 
3. Curah pendapat manfaat  pembukuan  system double  entry  dan  buat penegasan manfaat  dari 

pembukuan system double entry. 
4. Jelaskan  tentang prinsip akutansi dan pelaporan keuangan, proses dan  system akutansi, akun, 

jurnal, buku besar, neraca dan laporan laba rugi.  
5. Lakukan curah pendapat  tentang prinsip akutansi dan pelaporan keuangan, proses dan system 

akutansi, akun, jurnal, buku besar, neraca dan laporan laba rugi. 
6. Lakukan  pembahasan  tentang  prinsip  akutansi  dan  pelaporan  keuangan,  proses  dan  system 

akutansi, akun, jurnal, buku besar, neraca dan laporan laba rugi. 
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7. Bagilah  peserta  menjadi  beberapa  kelompok  dengan  jumlah  anggota  4  –  5  orang  untuk 
membahas tentang cara pembuatan buku besar. 

8. Hasil  diskusi  Kelompok  di  Plenokan  dengan  cara  salah  satu  kelompok  secara  sukarela 
menyampaikan hasil hasil diskusi kelompoknya dan mempresentasikan di depan kelas. 

9. Berikan  kesempatan  pada  kelompok  yang  lain  untuk  memberikan  tanggapan  dan  masukan 
terkait hal hal yang telah dipresentasikan oleh salah satu kelompok. 
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10. Tutup sesi pembahasan  ini dengan membuat pembulatan dan penegasan – penegasan tentang 
pentingnya  pembukuan  system  double  entry  sehingga  semua  peserta  berkomitmen 
menerapkannya. 

 
PENJELASAN MATERI: 
 
Sistem  administrasi  keuangan  single  entry  adalah  sistem  pembukuan  tunggal,  yaitu  pencatatan 
transaksi  keuangan  ke  dalam  masing‐masing  Buku  Harian  (Kas  dan  Bank,  Buku  Material,  Buku 
Inventaris dll) tanpa ada  jurnal. Biasanya buku harian dibuat tabelaris, dan dari sini disusun Neraca 
,Laba/(Rugi) dan Laporan Arus Kas. 
 
Sistem adminitrasi keuangan double entry adalah sistem administrasi  keuangan secara berpasangan  
(double) dengan akun lawan dengan menggunakan jurnal. 
 
Metoda cash basis adalah administrasi keuangan dicatat berdasarkan penerimaan / pengeluaran kas 
atau bank saja. Besarnya hak / pendapatan dan beban/kewajiban diakui pada saat diterima uangnya 
/dibayar. 
 
Metoda Accrual Basis  adalah  administrasi  keuangan dicatat berdasarkan  transaksi  keuangan  yang 
menjadi  hak    atau  kewajiban  dalam    periode  yang  bersangkutan  walaupun  belum  diterima 
uanganya/dibayar.  
 
Jurnal  adalah  jembatan  untuk memasukkan  transaksi  keuangan  ke  dalam  Buku  Besar/Sub  Buku 
Besar. 
 
 Neraca  adalah  laporan  posisi  keuangan  pada  saat  tertentu  (misalnya  per  30  Juni  2009,  per  31 
Desember  2009). Neraca  sisi  kiri  adalah Harta/Kekayaan  ( Aktiva  Lancar, Aktiva  Tetap dan Aktiva 
Lain‐lain) dan sisi kanan adalah Kewajiban dan Modal serta Laba/(Rugi).  
 
Laporan  Laba/(Rugi) adalah  laporan hasil operasional UPK/lembaga  lain  selama   periode  tertentu, 
misalnya  : 1 bulan   mulai   01  Januari 2009  sampai dengan 31  Januari 2009, 1  semester mulai 01 
Januari 2009  sd. 30  Juni 2009, 1  tahun mulai 1  Januari 2009  sd. 31 Desember 2009.    Laporan  ini 
terdiri dari Pendapatan Operasional dan Non Operasional, Biaya Operasional dan Non Operasional  
termasuk : (Penghapusan Pinjaman, Amortisasi dan Penyusutan Aktiva Tetap/Inventaris). 
 
Laporan Arus Dana adalah laporan mengenai penerimaan sumber dana dan penggunaan dana dalam 
suatu periode. Misalnya 1 Januari 2009 sd. 31 Januari 2009, 1 Januari 2009 sd. 31 Desember 2009. 
Laporan  Arus  Dana  akan  terlihat  adanya  :  (Saldo  Awal  +  Penerimaan  Uang  – 
Penggunaan/pengeluaran uang = Saldo Akhir) 
 
Prinsip Akuntansi dan pelaporan keuangan 
 
Prinsip  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  dimaksudkan  sebagai  ketentuan  yang  dipahami  dan 
ditaati oleh pembuat standard dalam penyusunan standard akuntansi oleh penyelenggara akuntansi.  
a. Basis Akuntansi : basis akuntansi dapat digunakan basis kas (cash basis) atau basis akrual (accrual 

basis).  
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b. Nilai Historis  :  yaitu  asets dicatat  sebesar pengeluaran  kas dan  setara  yang dibayar  atau nilai 
wajar dari imbalan untuk memperoleh asets tersebut pada saat perolehan. 

c. Realisasi  :  yaitu  prinsip  layak  temu  biaya    ‐  pendapatan  (matching  cost  against  revenue 
principle). 

d. Konsistensi  : perlakuan akuntansi yang  sama diterapkan pada kejadian  serupa dari periode ke 
periode oleh entitas pelaporan (prinsip kosistensi internal) 
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e. Substansi mengungguli bentuk formal : informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar 
transaksi  serta  peristiwa  lain  yang  seharusnya  disajikan.  Apabila  transaksi  tidak  konsisten 
berbeda dengan aspek formalitasnya maka hal tersebut harus diungkapkan dengan  jelas dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan. 

f. Periodisitas  : bahwa kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan perlu dibagi menjadi periode 
pelaporan utama taitu tahunan, namun untuk periode bulanan, triwulanan dan semesteran juga 
perlu dilakukan.  

g. Efektif   dan efisien  :   pelaksanaan administrasi  keuangan   dapat dilakukan dengan benar dan 
tepat waktu. 

h. Tertib dan  lengkap : bahwa  laporan keuangan disajikan secara  lengkap dan wajar, serta mudah 
dikontrol  yang didukung dengan adanya bukti ‐bukti yang syah.  

 
 
Manfaat  
Manfaat pembukuan adalah tersedianya informasi keuangan pada saat‐saat tertentu bagi pengelola 
(Pengurus UPK) pemilik sendiri (masyarakat/MAD) maupun pihak lain yang terkait (BP‐UPK, Program, 
Pemerintah dan lain‐lain). 
Informasi dimaksud akan digunakan sebagai : 
• Alat bagi pengelola dalam mengambil keputusan 
• Alat monitor perkembangan usaha 
• Alat pengendalian keuangan 
• Alat evaluasi terhadap pencapaian sasaran/tujuan 

 
 
Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat &  lokasi  pelatihan,  silahkan 
identifikasi / ditambahkan: 
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PB  : 2. MANAJEMEN DAN KEUANGAN 

 

SUB POKOK BAHASAN  :  2.C. PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN 

TUJUAN  :  • Peserta memahami konsep laporan keuangan. 
• Peserta memahami pentingnya laporan keuangan. 
• Peserta dapat menjelaskan jenis‐jenis laporan yang harus dibuat. 
• Peserta dapat membuat laporan keuangan. 

DURASI  :  180 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  Contoh Soal Laporan Arus Dana, Neraca Program, Laporan Operasional, 
Laporan Dana Bergulir, Penjelasan Neraca dan Laba/Rugi, Laporan 
Keuangan UPK, Penyusunan Laporan Arus Dana & DOK PNPM Mandiri 
Perdesaan, Administrasi Pembukuan dan Pelaporan. 

 
PENGANTAR: 
 
Definisi  Laporan  Keuangan  adalah  informasi  tentang  posisi  keuangan  dan  kinerja  keuangan UPK 
yang bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan dana PNPM‐
Mandiri Perdesaan di UPK. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
1. Fasilitator menjelaskan  (secara  singkat)  tujuan  yang  hendak  dicapai  dari  pembahasan materi 

pada sesi ini.  
2. Fasilitator menjelaskan pengertian laporan keuangan.  
3. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau memberikan masukan. Lakukan curah 

pendapat tentang pentingnya laporan keuangan dengan beberapa pertanyaan penggerak antara 
lain : Apa fungsi laporan keuangan. Mengapa diperlukan laporan keuangan. Apa tujuan laporan 
keuangan. 

4. Jawaban‐jawaban  peserta  ditulis  pada  kertas  plano,  kemudian  fasilitator  bersama  peserta 
membahasnya  dan  membuat  suatu  rumusan  pernyataan  yang  menggambarkan  aktivitas 
perlunya laporan keuangan.  

5. Berikan  kesempatan  kepada  peserta  untuk  menanyakan  hal‐hal  yang  kurang  atau  belum 
dipahami tentang konsep dan tujuan yang telah diuraikan. 

6. Lakukan curah pendapat mengenai  jenis‐jenis  laporan keuangan yang harus dipersiapkan UPK. 
Perdalam  dengan  hambatan‐hambatan  apa  saja  yang  ditemuai  dalam  penyusunan  5  jenis 
laporan  UPK,  lakukan  pembahasan  mengenai  jalan  keluar  untuk  menyelesaikan  hambatan‐
hambatan tersebut.  

7. Bagi  peserta  menjadi  5  kelompok  sesuai  dengan  jenis  laporan  keuangan,  tiap  kelompok 
membuat satu jenis laporan.  
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8. Hasil  diskusi  kelompok  di  plenokan  dengan  cara  salah  satu  kelompok  secara  sukarela 
menyampaikan  hasil  diskusi  kelompoknya  dan  mempresentasikan  di  depan  kelas.  Begitu 
seterusnya sampai 5 kelompok dapat menyampaikan laporannya. 

9. Berikan  kesempatan  pada  kelompok  yang  lain  untuk  memberikan  tanggapan  dan  masukan 
terkait hal hal yang telah dipresentasikan. 

10. Tutup  sesi  pembahasan  ini  dengan  membuat  pembulatan  dan  penegasan  tentang  pokok 
bahasan serta berkomitmen melaksanakan laporan keuangan secara transparan.  
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PENJELASAN MATERI: 

 
Tujuan penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah : 

a. Sebagai media informasi mengenai posisi keuangan  di UPK secara  periodik.  
b. Sebagai  dasar  analisa  mengenai  kondisi  dan  kinerja  keuangan  UPK  untuk  bahan 

pertimbangan pengambilan keputusan. 
c. Sebagai media laporan pertanggungjawaban pengurus UPK kepada masyarakat 
d. Sebagai media pengawasan dan pengendalian internal bagi UPK serta eksternal (bagi aparat 

pemerintah, konsultan, masyarakat, juga bagi pemberi dana)  
Laporan keuangan itu terdiri dari laporan‐laporan yang harus dipersiapkan UPK setiap bulan seperti : 

a. Laporan Arus Dana 
b. Neraca Program 
c. Laporan Operasional 
d. Laporan Dana  Bergulir  (Neraca Microfinance,  Laporan Operasional Microfinance,  Laporan 

Perkembangan Pinjaman, Laporan Kolektibilitas, dll). 
e. Penjelasan Neraca dan Laba/Rugi Operasional beserta lampiran‐lampirannya seperti : daftar 

Inventaris, daftar perkembangan pinjaman, daftar utang dll) 
 
 
Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat &  lokasi  pelatihan,  silahkan 
identifikasi / ditambahkan: 
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PB  : 2. MANAJEMEN DAN KEUANGAN 
 

SUB POKOK BAHASAN  :  2.D. PENGAWASAN KEUANGAN 

TUJUAN  :  • Peserta memahami pengertian pengawasan keuangan. 
• Peserta memahami pentingnya pengawasan keuangan. 
• Peserta dapat menjelaskan hal‐hal yang perlu diperiksa . 
• Peserta  dapat mempersiapkan  secara  optimal  hal‐hal  yang  perlu 

dilakukan dalam pemeriksaan. 

DURASI  :  90 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  PTO dan Penjelasannya, Pemeriksaan UPK 

 

PENGANTAR: 

Pemeriksanaan merupakan  salah  satu  fungsi  dari  unsure managemen.  Dalam  UPK,  pemeriksaan 
dapat  disebut  sebagai  kesatuan  sistem  yang  berfungsi  untuk  mengawasi  dan  mengendalikan 
kegiatan  UPK  baik  yang  menyangkut  Organisasi  maupun  Adminitrasi  dan  Keuangan  UPK. 
Pemeriksaan bukan berarti mencari kesalahan terhadap pelaksana kegiatan (Pengurus UPK) semata, 
tetapi  juga berfungsi untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar  tujuan dapat  tercpai  serta 
kemungkinan penyimpangan  dapat dihindari. Dalam pengawasan juga termasuk memberikan saran 
serta  jalan  keluar  apabila  terdapat  kesulitan  dalam  pelaksanaannya.  Oleh  karena  itu  fungsi 
pengawasan adalah sangat penting untuk mengendalikan jalannya organisasi dan usaha UPK. 

PANDUAN FASILITASI: 

1. Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
2. Jelaskan tentang pengawasan dan pelaku pengawasan. 
3. Curah pendapat tentang pentingnya pengawasan dengan beberapa pertanyaan penggugah : Apa 

manfaat pengawasan, Apa tujuan pengawasan. 
4. Jawaban‐jawaban  peserta  ditulis  pada  kertas  plano,  kemudian  fasilitator  bersama  peserta 

membahasnya  dan  membuat  suatu  rumusan  pernyataan  yang  menggambarkan  aktivitas 
pentingnya pengawasan. 

5. Lakukan curah pendapat tentang hal‐hal yang perlu diperiksa dalam setiap pengawasan dengan 
beberapa  pertanyaan  penggugah  :  Ada  beberapa  hal  pokok  yang  perlu  diperiksa.  Lanjutkan 
dengan Dari hal pokok tersebut meliputi apa saja. 

6. Jawaban‐jawaban  peserta  ditulis  pada  kertas  plano,  kemudian  fasilitator  bersama  peserta 
membahasnya  dan  membuat  suatu  rumusan  pernyataan  yang  menggambarkan  aktivitas 
perlunya persiapan dalam setiapaktivitas pemeriksaan. 

7. Berikan kesempatan pada pada peserta untuk memberikan tanggapan dan masukan terkait hal 
hal yang telah dipresentasikan tadi. 
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8. Tutup  sesi pembahasan  ini dengan membuat pembulatan dan penegasan  tentang pentingnya 
pengawasan dan peserta berkomitmen melakukan pengawasan sesuai tahapan program secara 
transparan. 
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PENJELASAN MATERI: 
 
Ada beberapa pelaku pengawasan antara lain :  

a. Pengawasan intern (internal control) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh intern organisasi 
itu  sendiri  yaitu  Badan  Pengawas  UPK.  Kalau  di  pemerintahan  disebut  Satuan  Pengawas 
Intern (SPI)  

b. Pengawasan ekstren (eksternal control) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh  
c. Pengawasan masyarakat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pemilik 

UPK serta peran serta /partisipasi masyarakat. 
d. Pengawasan  rutin  yaitu  pengawasan  yang  dilakukan  rutin  setiap  periode  misalnya  

pemeriksaan bulanan Kas dan bank, pencairan dana BLM dan DOK serta penyaluran dana ke 
TPK dan lain‐lain.   

e. Pengawasan berkala yaitu pengawasan yang dilakukan secara berkala misalnya pemeriksaan 
terhadap laporan Neraca, Rugi/Laba dan Arus Kas pada akhir periode (tahun buku).  
   

MANFAAT PEMERIKSAAN : 
Dengan dilakukannya pemeriksaan  secara  teratur,  tertib,  serta    tidak memihak  (indipenden) maka 
pengurus/pengelola UPK  serta  pihak‐pihak  terkait  lainnya  akan memperoleh  informasi mengenai 
kondisi  UPK  yang  dijalankan  selama  periode  ini,  apakah  kelemahan  dalam  organisasi  atau 
pencatatan  adminstrasi  atau    kemungkinan  adanya  penyimpangan  prosedur  dan  temuan  lainnya. 
Catatan dan saran‐saran yang   disampaikan oleh pemeriksa merupakan dasar bagi pengurus untuk 
perbaikan masa berikutnya.  
 
TUJUAN PEMERIKSAAN 
Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui : 

• apakah  pengelolaan  UPK  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan‐ketentuan  dan 
kebijakan‐kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam PTO, hasil keputusan MAD, peraturan 
pemerintah atau peraturan lainnya, 

• Apakah administrasi keuangan  telah dilakukan   dengan  tertib dan didukung dengan bukti‐
bukti yang syah.  

• Apakah  laporan  pertangungjawaban  keuangan  dibuat  dengan  benar  dan  dapat 
diperyanggungjawabkan. 

• Untuk mengetahui  kemungkinan  adanya penyimpangan‐penyimpangannya  yang  dilakukan 
sehingga merugikan UPK dan masyarakat.  

• Untuk mengetahui  hasil  pemeriksaan  pemeriksa  apakah  ada  penyimpangan  /tidak  serta 
catatan dan saran‐saran apa demi perbaikan yang akan dating.  
 

YANG MEMERIKSA  
Pemeriksaan  dapat  dilakukan  oleh  pihak  intern  dan  ekstern.  Piahk  intern  biasanya  oleh  Badan 
Pengawas UPK, sedangkan pihak ekstern dapat dilakukan oleh Akuntan Publik/, BPKP/BPK atau oleh 
masyarakat. 
Pemeriksaan  intern  dilakukan  secara  rutin  misalnya  bulanan/triwulanan/tahunan  sedangkan  
pemeriksaan ekstern dapat dilakukan sesuai kepentingan.  
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HAL‐HAL YANG PERLU DIPERIKSA : 
Pada umumnya pemeriksaan dilakukan terhadap 2 ahal pokok yaitu : 
1. Pemeriksaan organisasi, meliputi : 

a. Pemeriksaan terhadap AD/ART atau ketentuan‐ketentuan yang ada di UPK, 
b. Pemeriksaan terhadap peraturan/kebijakan‐kebijakan pengurus/hasil keputusan MAD serta 

pelaksanaannya,  
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c. Pemeriksaan  terhadap petunjuk/peraturan/kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam 
pengelolaan dana PNPM‐MP serta realisasinya pencairannya.. 

d. Pemeriksaan terhadap rencana kegiatan dan realisasinya. 
e. Pemeriksaan buku buku organisasi, hasil (notulen) rapat‐rapat dan pelaksanaanya. 

 
2. Pemeriksaan adminitrsasi keuangan meliputi : 

2.1. Pemeriksaan  Buku‐buku yang diselenggarakan :  
a. Buku‐buku yang diselenggarakan di TPK  

*    Buku Kas Umum TPK 
*    Buku Material 
*  Buku Upah /Daftar Perhitungan HOK dan Penerimaan insentif dengan       sistem upah 

borong 
b. Buku ‐buku administrasi kelompok SPP/UEP 

*    Buku Kas Harian  UEP/SPPKelompok/Desa 
*    Kartu Kredit Angota kelompok UEP/SPP (anggota). 

c. Buku‐buku administrasi di UPK, antara lain :  
• Buku Kas Harian Kolektif BPNPM – UPK 
• Buku kas harian Operasional UPK (2%) 
• Buku Kas Harian UEP UPK 
• Buku Kas Harian SPP UPK 
• Buku Kas Harian Dana Operasional Kegiatan (DOK) 
• N kondisi riil Buku Bank BPNPM Opersional SPP/UEP. 
• Buku lainnya. 

2.2.  Pemeriksaan laporan  
Pemeriksaan laporan keuangan dilakukan untuk menelti serta mengetahui apakah laporan 
pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Pengelola/Pengurus UPK  sesuai dengan 
ketentuan/peraturan  yang  telah ditetapkan  atau  tidak? Apakah Neraca dan perhitungan 
Laba Rugi serta Laporan Sumber dan Penggunaan Dana telah dibuat sesuai dengan prinsip 
akuntansi atau tidak ?  
Pemeriksaan  laporan  Keuangan  yang  utama  dilakukan  adalah  pemeriksaan  Laporan 
Keuangan berupa :  
• Pos‐pos Neraca Program /Neraca UPK 
• Pos‐pos Laporan Operasional UPK 
• Laporan Arus Dana (Cash Flow) 
• Pos‐pos Neraca Kegiatan Microfinance 
• Pos‐pos Laporan Laba/(Rugi) Microfinance 
• Serta  lampiran‐lampiran  lainnya  antara  lain  :  Renana  Penggunaan  Dana  (RPD), 

Laporan Pencairan dana (LPD), Daftar Inventaris, Laporan Perkembangan Kelompok, 
Laporan Pinjaman bermasalah, dan lain‐lain.   

2.3.  Pemeriksaan Pisik  
a.  Pemeriksaan pisik uang tunai yang ada di Bendahara dicocokkan dengan    Buku Kas (kas 

oename). 
b.   Pemeriksaan saldo di buku bank dengan saldo yang ada di rekening Koran bank. 
c.  Pemeriksaan terhadap kartu pinjaman kelompok beserta saldo pinjamannya. 
d.  Pemeriksaan  pisik  bangunan  kegiatan  prasarana  dan  sarana,  pisik  bangunan  kegiatan 

kesehatan, pisik bangunan kegiatan pendidikan dan pisik bangunan kegiatan lainnya.  
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e.  Pemeriksaan  dokumen/bukti‐bukti  penerimaan  dan  pengeluaran  uang  apakah  setiap 
transaksi  penerimaan/pengeluaran  uang  didukung  dengan  bukti‐bukti  yang  syah, 
termasuk bukti pencairan uang dari KPPN yaitu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).  
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Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat &  lokasi  pelatihan,  silahkan 
identifikasi / ditambahkan: 
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PB  : 3. PENGELOLAAN DANA BERGULIR 
 

SUB POKOK BAHASAN  :  3.A. PENGELOLAAN HADIAH 

TUJUAN  :  • Peserta memahami pentingnya pengelolaan hadiah. 
• Peserta dapat melaksanakan pencatatan dan pengarsipan hadiah. 
• Peserta dapat melakukan pengelolaan hadiah yang didapat selama 

ini. 

DURASI  :  60 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  PTO dan Penjelasannya 

 
PENGANTAR: 
 
Hadiah yang diperoleh UPK  merupakan hak masyarakat bukan hak pengurus UPK. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
1. Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
2. Jelaskan tentang ketentuan hadiah. 
3. Curah pendapat tentang ketentuan hadiah. 
4. Jelaskan tentang pengelolaan hadiah.  
5. Lakukan curah pendapat tentang pengelolaan hadiah. 
6. Jelaskan tentang manfaat dan pentingnya pengelolaan hadiah. 
7. Lakukan curah pendapat tentang manfaat dan pentingnya pengelolaan inventaris. 
8. Berikan kesempatan pada pada peserta untuk memberikan tanggapan dan masukan terkait hal 

hal yang telah dipresentasikan tadi. 
9. Tutup  sesi  pembahasan  ini  dengan membuat  pembulatan  dan  penegasan  tentang  pentingnya 

pengelolaan hadiah. 
 

PENJELASAN MATERI: 
 
Pengelolaan Hadiah Bank  dengan ketentuan:  
- Hadiah yang diperoleh dari rekening yang dikelola oleh UPK merupakan hak masyarakat bukan 

hak pengurus UPK karena dana di rekening merupakan dana masyarakat. 
- Penentuan penggunaan hadiah diputuskan melalui MAD . 
- Jika  hadiah  berupa  barang  dan  ditetapkan  akan  digunakan  sebagai  inventaris    UPK  maka 

dilakukan perhitungan nilai hadiah dan disetarakan dengan harga perolehan kemudian dicatat 
(dibukukan)    sebagai  pendapatan  lain‐lain  senilai  harga  perolehan  (nilai  perolehan)  yang 
disepakati selanjutnya atas inventaris tetap dilakukan penyusutan. 

- Jika diperlukan biaya dalam perolehan tersebut maka diperhitungkan dalam  nilai perolehan. 
- Jika hadiah diputuskan untuk dijual maka diakui seluruhnya sebagai pendapatan lain‐lain. 
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Pengadaan Inventaris yang didapatkan dari Hadiah atau Hibah 
Jenis  Barang/Peralatan/Inventaris  yang  didapatkan  atau  berasal  dari  pemberian  atau  hibah 
pemberlakuannya adalah sebagai berikut; 

1. Jika jenis barang/peralatan/Inventaris tersebut tidak berdampak pada pengeluaran kas atau 
pendapatan, maka  haya  perlu  dicatat  saja  pada  daftar  inventaris  (hanya  satuan  unit  saja 
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yang diisi, untuk harga satuan dan harga perolehan tidak perlu diisi) tanpa perlu melakukan 
proses penyusutan. 

2. Bila  Jenis  barang/peralatan/Inventaris  tersebut  tidak  mempengaruhi  biaya  operasional, 
misalkan  biaya  perawatan,  biaya  administrasi,  biaya  pajak  dan  lain‐lain.  Maka 
pemberlakuannya seperti pada point 1 atau hanya perlu dicatat saja tanpa di susutkan. 

3. Jika  pada  barang/peralatan/inventaris  tersebut  terdapat  ciri‐ciri  barang  habis  pakai maka 
tidak perlu melakukan penyusutan dan pemberlakuannya seperti pada point 1. 

4. Akan  tetapi  jika barang/peralatan/inventaris mempengaruhi/berdampak pada pengeluaran 
dan  biaya  operasional, misalkan  akan  dikeluarkannya  biaya  perawatan  dikemudian  hari, 
harus mengeluarkan biaya administrasi atau pajak hadiah, ada biaya/pengeluaran rutin tiap 
bulannya. Maka barang/peralatan tersebut harus diberlakukan sebagai berikut; 

a. Dilakukan estimasi harga untuk mendapatkan angka perolehan 
b. Estimasi dilakukan dengan cara pemberlakuan harga terendah melalui survey harga 

setempat atau terdekat 
c. Setelah  harga  tersebut  ditetapkan  maka  selain  harga  tersebut  digunakan  dalam 

perlakuan  penyusutan,  juga  dicatat  dalam  penerimaan  lain‐lain  pada  laporan 
operasional 

d. Harga tersebut diluar biaya administrasi/pajak hadiah atau harga perolehan saja 
e. Untuk  pengeluaran  seperti  biaya  administrasi  atau  pajak  hadiah.  Dikenakan  atau 

dikeluarkan melalui kas operasional (pengeluaran lain‐lain) 
f. Untuk  kendaraan  bermotor,  gedung,  tanah  atau  lainnya  yang  memerlukan  atas 

nama  kepemilikan, dapat dilakukan dengan menunjuk perwakilan/atas nama  yang 
telah  dinotariskan.  Penunjukan  tersebut  berdasarkan  hasil  musyawarah/forum 
dimana  melalui  Berita  Acara  disebutkan  bahwa  inventaris  tersebut  adalah  milik 
lembaga UPK/BKAD yang pengelolaanya diserahkan kepada pengurus UPK 

 
 

Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat &  lokasi  pelatihan,  silahkan 
identifikasi / ditambahkan: 
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PB  : 3. PENGELOLAAN DANA BERGULIR 
 

SUB POKOK BAHASAN  :  3.B. PENGELOLAAN INVENTARIS UPK 

TUJUAN  :  • Peserta memahami pentingnya pengelolaan inventaris UPK. 
• Peserta dapat membuat administrasi pengelolaan asset. 
• Peserta dapat membuat administrasi pengelolaan inventaris kantor. 
• Peserta dapat melakukan pencatatan dan pengarsipan inventaris. 
• Peserta memahami tentang adanya penyusutan nilai dan jumlah 

inventaris. 
• Peserta  dapat  memahami  pentingnya  pengelolaan  harta  tak 

bergerak (hak milik terhadap inventaris) 

DURASI  :  90 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  PTO dan Penjelasannya, Pengadaan & Pengelolaan Inventaris 

 
PENGANTAR: 
 
Pengadaan dan Pengelolaan inventaris/Aktiva Tetap  masih sering ditemui permasalahan baik dalam 
proses  pembelian/pengadaan,  penggolongan  jenis,  penentuan  nilai  manfaat  dan  pencatatan. 
Inventaris adalah bagian dari Aktiva Tetap/Asset Tetap. Asset Tetap adalah sumber daya ekonomi 
yang  dikuasai  dan/atau  dimiliki  oleh  sebuah  perusahaan/organisasi  berupa  aset  berwujud  yang 
mempunyai  masa  manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan  untuk  digunakan  dalam  menunjang 
kegiatan/sebuah  proses  produksi  (jasa/barang).  Biaya  perolehan  atau  harga  perolehan  adalah 
jumlah uang kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk 
memperoleh  suatu aset pada  saat perolehan atau  konstruksi  sampai dengan aset  tersebut dalam 
kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
1. Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
2. Jelaskan tentang inventaris, baik inventarisberupa kativa tetap maupun barang habis pakai. 
3. Curah pendapat  tentang kondisi  inventaris, baik  inventarisberupa kativa  tetap maupun barang 

habis pakai di daerah masing masing. 
4. Jelaskan tentang pengelolaan inventaris.  
5. Lakukan curah pendapat tentang manfaat dan pentingnya pengelolaan inventaris. 
6. Jelaskan tentang masa manfaat, metode penyusutan dan barang barang yang disusutkan. 
7. Lakukan  curah pendapat  tentang masa manfaat, metode penyusutan dan barang barang  yang 

disusutkan. 
8. Berikan kesempatan pada pada peserta untuk memberikan tanggapan dan masukan terkait hal 

hal tersebut diatas. 
9. Tutup  sesi  pembahasan  ini  dengan membuat  pembulatan  dan  penegasan  tentang  pentingnya 

pengelolaan inventaris UPK. 
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PENJELASAN MATERI: 
 
Pengelolaan Inventaris dalam UPK 
Pengadaan Inventaris harus memperhatikan beberapa factor; 

1. Pengadaan tersebut adalah sebuah kebutuhan  untuk menunjang aktivitas operasional 

Modul Masyarakat: Buku Pegangan Pelatih Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 



2. Pengadaan berpengaruh  langsung pada peningkatan pendapatan atau pengurangan beban 
biaya 

3. Pengadaan inventaris telah memperhitungkan kemampuan financial UPK 
4. Pengadaan bukan bersifat serta merta (mendadak), namun harus dibuat sebelumnya dalam 

RAPB  serta  cash  flow  pada  awal  tahun,  selain  itu  pengadaan  inventaris  sebaiknya  lebih 
memperhitungkan segi manfaat dan fungsi 

5. Pengadaan inventaris dilakukan dengan tunai bukan dengan sistim kredit. 
6. Namun apabila pengadaan  inventaris dengan kredit maka harga perolehan diperhitungkan 

sebesar  total harga  kredit  (uang muka ditambah  total    angsuran hingga  selesai dan biaya 
kredit bila ada). 

7. Kelengkapan  administrasi  ;  Surat  pengajuan  Pengadaan  Inventaris,  B.A  persetujuan 
pengadaan inventaris dan bukti‐bukti pendukung lainnya, serta disetujui oleh forum MAD. 

 
Masa  manfaat    adalah  :  Periode  suatu  aset  yang  diharapkan  akan  digunakan  untuk  aktivitas 
operasional secara ekonomis, walaupun umur teknis bisa digunakan lebih lama  
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi 
entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan: 

• Tanah; 
• Gedung dan Bangunan; 
• Kendaraan bermotor 
• Perlengkapan kantor  
• Peralatan kantor  
• Dan lain‐lain 

 
Ciri‐ciri aktiva tetap  
adalah sebagai berikut: 

• Dimiliki oleh Perusahaan/Organisasi/Lembaga 
• Digunakan untuk kegiatan operasi Perusahaan/Organisasi/Lembaga 
• Manfaat Ekonomis lebih dari lebih dari 1 tahun 
• Harga perolehan cukup material/relatif besar. 
• Bukan dinilai barang habis pakai 
• Tidak untuk dijual kembali (barang dagangan) 

 
Ciri‐ciri barang habis pakai  
adalah: 

• Bersifat supplies yang memang akan habis, dan tidak dijadikan barang dagangan/persediaan 
• Jika  rusak,  tidak  membutuhkan  atau  tidak  memungkinkan  untuk  dilakukan 

reparasi/pemeliharaan/perawatan 
• Jika rusak umumnya dilakukan penggantian/pembelian 
• Umur ekonomis umumnya ditetapkan kurang dari satu tahun 
• Umumnya bernilai relatif kecil (tidak besar). 
 
Contoh;  
Kalkulator, jam dinding, kipas angin, Office Equipment (staples, perforator dan lain‐lain) 
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Metode Penyusutan 
Ada beberapa    cara metoda penyusutan, namun  yang  lazim dipakai  adalah metode Garis 
lurus atau linear sederhana (Straight Line Method), di mana harga perolehan dibagi dengan 
umur ekonomisnya/manfaat.  
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Contoh  : Sepeda motor harga Rp.12.000.000 umur ekonomisnya  selama   5  tahun atau 60 
bulan, maka Nilai / besarnya penyusutan perbulan Rp.12.000.000 : 60 = Rp. 200.000. 
Jenis‐jenis barang yang dapat disusutkan 
Asset  (harta,  aktiva,  Kekayaan)  yang  dapat  disusutkan  banyak  sekali,  namun  di UPK  kita 
dapat kelompokan menjadi, sebagai berikut : 

 
1. Tanah, harga perolehan sebesar harga beli ditambah biaya balik nama dan biaya 

perolehan lainnya. Untuk tanah tidak diadakan penyusutan.  
2. Gedung  /bangunan  permanen,    umur  ekonomis  20  tahun  atau  lebih  maka 

penyusutan per tahun sebesar 5% . 
3. Gebung/bangunan  semi  permanen,  umur  ekonomis  5  tahun  atau  lebih maka 

penyusutan per tahun sebesar 20 %. 
4. AC, Exhause, biasanya melekat pada gedung, umur pakai 3  tahun atau 36 bulan 

maka penyustan per tahun  sebesar 33,33 %.  
5. Kendaraan bermotor,  umur  ekonomis mencapai  5  tahun  atau  60  bulan   maka 

penyusutan per tahun  sebesar 20 % 
6. Komputer dan perangkatnya, monitor, CPU, Printer umur pakainya mencapai 3 

tahun atau 36  bulan maka penyusutan per tahun sebesar 33,33 %. 
7. Meubelair   Meja,  kursi,  lemari  dll,  umur  pakainya  berkisar  4  tahun  atau  48 

bulan maka penyusutan per tahun sebesar 25 %. 
8. Barang  Elektronik,  seperti  Tape,  Kipas  Angin,  TV,  Kamera  ,  kalkulator,  jam 

dinding, dll, umur pakainya berkisar antara   2 – 3   tahun (24 – 36   bulan)   maka 
penyusutan per tahun 50 % . 

9. Pembelian barang /  inventaris di bawah Rp.100.000 tidak disusutkan, misalnya : 
jas hujan, payung, perforator, staples dll. Dan ini dapat dibiayakan langsung pada 
periode bersangkutan. 

10. Pembelian barang dengan kredit, disusutkan sesuai masa manfaat dari golongan 
aktiva  tetap.    Adapun  harga  perolehannya  terdiri  dari  besarnya  uang  muka 
ditambah total angsuran.  

11. Untuk  barang  yang  telah  habis  disusutkan  dan  barang  tersebut  masih 
dioperasikan/dimanfaatkan , maka pada akhir periode penyusutan nilai bukunya 
bukan Rp. 0,‐ tetapi sebesar  Rp. 1 ,‐ . 

 
 
Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat &  lokasi  pelatihan,  silahkan 
identifikasi / ditambahkan: 
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PB  : 3. PENGELOLAAN DANA BERGULIR 
 

POKOK BAHASAN  :  3.C. VERIFIKASI KELOMPOK SIMPAN PINJAM 

TUJUAN  :  • melakukan verifikasi kelompok (administrasi dan lapangan). 
• Peserta  memahami  tentang  pentingnya  kelengkapan  dokumen 

administrasi dalam melaksanakan verifikasi kelompok. 
• Peserta dapat melaksanakan verifikasi kelompok secara optimal. 

DURASI  :  60 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  PTO dan Penjelasannya 

 
PENGANTAR: 
 
TV adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan verifikasi proposal usulan kelompok yang akan 
didanai.  Tim  ini  dibentuk  dan  ditentukan melalui MAD    atau  BKAD. Kegiatan  verifikasi  dilakukan 
sesuai dengan jenis kelompok. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
1. Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
2. Jelaskan tentang verifikasi pinjaman. 
3. Curah pendapat tentang verifikasi pinjaman. 
4. Jelaskan tentang kategorisasi perkembangan kelompok.  
5. Lakukan  curah  pendapat  dan  diselingi  dengan  penugasan  individu  penghitungan  kategorisasi 

perkembangan kelompok. 
6. Berikan kesempatan pada pada peserta untuk memberikan tanggapan dan masukan terkait hal 

hal yang telah dipresentasikan tadi. 
7. Tutup  sesi  pembahasan  ini  dengan membuat  pembulatan  dan  penegasan  tentang  pentingnya 

standarisasi verifikasi pinjaman. 
 

PENJELASAN MATERI: 
 
Verifikasi oleh Tim Verifikasi 
Tim verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD 
atau MAD. 
 
Hal‐hal yang harus diperhatikan dalam proses verifikasi kegiatan SPP adalah :  
− Penetapan Formulir Verifikasi. 

Penetapan  formulir  verifikasi merupakan  proses  penyesuaian  dengan  contoh  format  formulir 
yang  telah  tersedia.  Contoh  format  formulir  masih  harus  disesuaikan  dengan  kondisi  lokal 
namun  tidak  mengurangi  prinsip  dasar  penilaian  dengan  model  CAMEL  (Capital,  Assets  , 
Management,  Earning dan  Liquidity)  yaitu  : penilaian  tentang permodalan,  kualitas pinjaman, 
manajemen, pendapatan dan likuiditas. Contoh Formulir ada di formulir PTO. 
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− Proses Pelaksanaan Verifikasi 

Verifikasi kelompok SPP mencakup beberapa hal sebagai berikut : 
1) Pengalaman Kegiatan Simpan Pinjam 
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2) Persyaratan Kelompok 
3) Kondisi Kegiatan Simpan Pinjam, dengan penilaian : 

 Permodalan 
 Kualitas Pinjaman 
 Administrasi dan Pengelolaan 
 Pendapatan 
 Likuiditas (pendanaan jangka pendek) 

4) Penilaian khusus rencana kegiatan. 
5) Jumlah  rumah  tangga miskin  sebagai  calon  pemanfaat  diverifikasi  dengan  daftar  rumah 

tangga miskin. 
6) Penilaian Kategorisasi Kelompok, antara lain : 

- Kelompok  Pemula adalah jika hasil penjumlahan nilai tipa‐tiap indikator sampai dengan 9 
(sembilan).  

- Kelompok   Berkembang   adalah jika hasil penjumlahan nilai tiap‐tiap  indikator antara 10 
(sepuluh) sampai dengan 18 (delapan belas) 

- Kelompok   Siap/Matang adalah  jika hasil penjumlahan nilai  tiap‐tiap  indikator diatas 18 
(delapan belas) 

7) Pembuatan  Berita  Acara  (BA)  Hasil  Verifikasi,  dalam    BA  tersebut  mencantumkan 
rekomendasi  rekomendasi  termasuk  jumlah  usulan  kelompok  apakah  sudah  dalam 
kewajaran,  keterlibatan  rumah  tangga  miskin  sebagai  pemanfaat,  dan  kategorisasi 
perkembangan kelompok 
 

 
 
Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat &  lokasi  pelatihan,  silahkan 
identifikasi / ditambahkan: 
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PB  : 3. PENGELOLAAN DANA BERGULIR 
 

SUB POKOK BAHASAN  :  3.D. PENGELOLAAN PINJAMAN BERMASALAH 

TUJUAN  :  • Peserta memahami pentingnya pengelolaan pinjaman bermasalah. 
• Peserta  dapat  melaksanakan  prosedur  penanganan  pinjaman 

bermasalah. 
• Peserta dapat melakukan antisipasi adanya pinjaman bermasalah. 
• Peserta  dapat melakukan  penegakan  sanksi  sesuai  dengan  acuan 

program. 
• Peserta  dapat  melakukan  penyelesaian  pinjaman  bermasalah 

dengan pola yang jelas, terutama dengan system tanggung renteng. 
• Peserta dapat melakukan pengelolaan pinjaman bermasalah. 

DURASI  :  90 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  PTO dan Penjelasannya 

 

PENGANTAR: 

Pinjaman  bermasalah  disebabkan  oleh  berbagai  sumber masalah  dan   memerlukan  penanganan 
yang sesuai. Penyelesaian pinjaman bermasalah saat ini masih mengandalkan pada penagihan yang 
dirasakan memerlukan  waktu  dan  biaya  yang  tidak  sedikit.  Beberapa materi  pola  penyelesaian 
pinjaman  bermasalah  telah  diterapkan  di  lapangan.  Namun  hasilnya masih  belum  optimal  yang 
disebabkan  terutama  oleh  tidak  berfungsinya  kelembagaan  kelompok,  terbatasnya  pendanaan 
operasional, dan provokasi yang bersifat negatif.  

PANDUAN FASILITASI: 

1. Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
2. Jelaskan tentang : 

‐ Pengertian dan latar belakang pinjaman bermasalah 
‐ Tujuan pengelolaan pinjaman bermasalah 
‐ Prinsip pengelolaan pinjaman bermasalah 

3. Curah  pendapat  tentang  Pengertian  dan  latar  belakang  pinjaman  bermasalah,  Tujuan 
pengelolaan  pinjaman  bermasalah,  Prinsip  pengelolaan  pinjaman  bermasalah  sesuai  dengan 
realitas yang terjadi dilapangan masing masing peserta. 

4. Jelaskan  tentang pengelolaan pinjaman bermasalah mulai dari penggolongan, mekanisme dan 
aspek penilaian.  

5. Lakukan curah pendapat tentang penggolongan, mekanisme dan aspek penilaian. 
6. Jelaskan tentang penyelesaian pinjaman bermasalah: 
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‐ Penentuan kategori pinjaman bermasalah. 
‐ Validasi 
‐ Penentuan pola penyelesaian 

7. Lakukan  curah  pendapat  tentang  manfaat  dan  pentingnya  pengelolaan  dan  penyelesaian 
pinjaman bermasalah sesuai dengan koridor yang ditetapkan program. 

8. Berikan kesempatan pada pada peserta untuk memberikan tanggapan dan masukan terkait hal 
hal yang telah dipresentasikan tadi. 
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9. Jelaskan  tentang  tanggung  renteng  baik  sebagai  system maupun modal  social.  Lakukan  curah 
pendapat  tentang  manfaat  dan  pentingnya  tanggung  renteng  dalam  penyelesaian  pinjaman 
bermasalah sesuai dengan koridor yang ditetapkan program. 

10. Tutup  sesi  pembahasan  ini  dengan membuat  pembulatan  dan  penegasan  tentang  pentingnya 
pengelolaan dan penyelesaian pinjaman bermasalah serta berkomitmen melakukan pengelolaan 
dan penyelesaian pinjaman bermasalah sesuai tahapan program. 

 
PENJELASAN MATERI: 
Pada  sisi  lain  pola  penyelesaian  pinjaman  bermasalah  disamaratakan  pada  semua  pinjaman 
bermasalah  tanpa  dilakukan  identifikasi,  verifikasi  maupun  validasi  penyebab  permasalahan 
sehingga sering pola penyelesaian yang diterapkan tidak sesuai dengan penyebab permasalahan dan 
mengakibatkan tidak tuntasnya penyelesaian. 
Upaya‐upaya hukum yang dilakukan dalam penyelesaian pinjaman bermasalah  sering menghadapi 
kendala  persyaratan  aturan  dan  tahapan  yang  belum  dipersiapkan  sesuai  dengan  ketentuan 
sehingga  sering  dikembalikan  dengan  alasan  belum memenuhi  syarat  dilanjutkan  kasusnya,  yang 
mengakibatkan masyarakat mempunyai keengganan untuk melakukan proses hukum. 
Tujuan 
Tujuan pengelolaan pinjaman bermasalah adalah : 
a. Melestarikan  dan  mengembangkan  dana  bergulir  agar  tetap  memberikan  manfaat  kepada 

masyarakat khususnya masyarakat miskin yang membutuhkan permodalan usaha.   
b. Menguatkan  kelembagaan  UPK    dalam  pengelolaan  pinjaman  yang mempunyai  akuntabilitas 

sehingga diharapkan UPK menjadi lembaga pengelola pinjaman (microfinance instritution) yang 
dipercaya oleh berbagai pihak. 

c. UPK mempunyai pola pengelolan pinjaman bermasalah yang sesuai dengan kesepakatan  lokal, 
diketahui  secara  transparan oleh masyarakat, pola penyelesaian  sesuai dengan permasalahan, 
dan memberikan rasa keadilan. 

d. Meningkatkan  kesadaran masyarakat  bahwa  dana  yang  tertanam  pada  pinjaman  bermasalah 
merupakan  hak  masyarakat  seluruh  kecamatan  sehingga  terjadinya  pinjaman  bermasalah 
merupakan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan.   

 
Prinsip 
Prinsip – prinsip pengelolaan pinjaman bermasalah : 
a. Hak dan kewajiban masyarakat. 

Dana bergulir merupakan milik masyarakat sehingga seluruh masyarakat mempunyai hak untuk 
memanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan   masyarakat mempunyai kewajiban 
untuk pelestarian  pengembangan dana bergulir. 

b. Transparansi 
Pengelolan pinjaman bermasalah harus dikelola secara transparan dengan pelibatan masyarakat 
secara luas.  

c. Kesesuaian  
Pola  penyelesaian  pinjaman  bermasalah  harus  sesuai  dengan  permasalahan  yang mendasari 
serta sesuai dengan kemampuan masyarakat sampai dengan tingkat pemanfaat. 

d. Kesepakatan  
Penyelesaian pinjaman bermasalah merupakan kesepakatan kelompok dengan Tim Penyehatan 
atau UPK yang dibuat dengan beberapa tahapan secara  transparan.  

e. Kesadaran Hukum 
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Meningkatkan  kesadaran  hukum melalui  advokasi  yang  sesuai  dengan  hak masyarakat    dan 
pembelajaran proses hukum dan ADR (Alternative Dispute Resolution). 
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Pengertian Pinjaman Bermasalah 
Dalam  lembaga  keuangan/bank,  pinjaman  bermasalah  didasarkan  pada  tingkat  kolektibilitas  yang 
aturannya ditentukan oleh Bank Indonesia. Tingkat kolektibilitas tersebut mencakup permasalahan: 
manajemen peminjam, tingkat pertumbuhan industri, pengembalian, permodalan, coverage jaminan 
dan sebagainya. Penilaian Tingkat Kolektibilitas tersebut  sulit diterapkan pada program masyarakat 
yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  dana  bergulir  dengan  nasabah  kelompok  khususnya  kegiatan 
pinjaman program karena selain pengguna  tingkat kelompok  (dengan berbagai  jenis, usaha,  fungsi 
dan  tingkat  perkembangan  kelompok)  masih  terdapat  beberapa  faktor  lainnya  di  antaranya  :   
permodalan  sulit  dinilai,  jaminan  tidak  ada,    tidak  ada  “negative  list”  sektor  usaha.    Untuk  
menjembatani kebutuhan tentang definisi Pinjaman Bermasalah yang sesuai dengan program  maka 
pinjaman bermasalah   dibatasi berdasarkan kelancaran pembayaran kelompok kepada UPK dengan 
ketentuan adalah :  
a. Tunggakan angsuran di atas 3 bulan untuk jadwal pinjaman yang diangsur tiap bulan. 
b. Tunggakan angsuran di atas 4 bulan untuk jadwal pinjaman per triwulan. 
c. Tunggakan angsuran di atas 7 bulan untuk jadwal pinjaman per 6 bulan. 
d. Tunggakan  akibat  tidak  berfungsinya  kelompok:  kelompok  bubar,  konflik  pengurus  dan 

sebagainya. 
Keempat hal tersebut memang belum memperhatikan hal‐hal yang bersifat kondisi usaha baik 
kelompok ataupun individu pemanfaat. Identifikasi Pinjaman bermasalah berawal dari data 
pinjaman yang ada di UPK, Laporan Perkembangan Pinjaman dan Laporan Kolektibilitas. Hasil 
identifikasi sebagai instrument verifikasi dan validasi kondisi pada tingkat kelompok yang dilakukan 
oleh UPK dengan Tim Verifikasi. 
 
Penggolongan Permasalahan  
Permasalahan pinjaman bermasalah dapat dilakukan penggolongan penyebab pinjaman bermasalah 
sebagai berikut : 
a. Permasalahan  Kelembagaan  Kelompok:  adalah  permasalahan  yang  disebabkan  oleh  kurang 

berfungsinya  kelembagaan‐kelembagaan  yang  dibangun  oleh  program  sebagaimana mestinya 
yaitu : 
- Permasalahan  Tingkat  Kelompok  Peminjam  yang  disebabkan  oleh  bubarnya  kelompok, 

pengurus tidak aktif, aktivitas kelompok tidak ada,dan sebaginya. 
- Permasalahan  Tim  Verifikasi  yang  tidak  berfungsi  dengan  semestinya  dan mengakibatkan 

terjadinya kelompok fiktif,  kelompok tidak ada usaha, dsb. 
- Pengurus kelompok mempunyai itikad untuk tidak mengembalikan. 
- Pemanfaat dari kelompok Simpan Pinjam atau Aneka Usaha mempunyai  itikad untuk  tidak 

mengembalikan. 
b. Permasalahan micro‐finance adalah permasalahan yang disebabkan oleh kemampuan keuangan 

kelompok baik yang disebabkan oleh permasalahan usaha/kegiatan maupun itikad pada tingkat 
kelompok/pemanfaat sehingga mengakibatkan pengembalian ke UPK terkendala  dengan kondisi 
sebagai berikut : 
- Kondisi keuangan atau usaha kelompok tidak mampu mengembalikan. 
- Kondisi keuangan atau usaha pemanfaat tidak mampu mengembalikan . 
- Kesalahan  pada    penentuan  jadwal  pengembalian  yang  tidak  sesuai  dengan  siklus  usaha 

kelompok maupun pemanfaat. 
c. Permasalahan Penyelewengan adalah permasalahan yang diakibatkan adanya penyelewengan 

dana yaitu: 
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- Penyelewengan  atau  pemotongan  pada  saat  alokasi  dana  pinjaman  ke  kelompok  oleh 
TPK,dsb sehingga kelompok/pemanfaat hanya mengakui dana yang diterima saja. 

- Penyelewengan  atau  pemotongan  pada  saat  alokasi  dana  ke  pemanfaat  oleh  pengurus 
kelompok sehingga pemanfaat hanya membayar kewajiban sesuai dengan yang diterima. 

- Penyelewengan  pengembalian  oleh  pengurus  kelompok,  TPK  (bagi  lokasi  yang  
menggunakan TPK), dan sebaginya. 
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- Adanya kelompok Fiktif. 
d. Permasalahan Force Majeure adalah permasalahan diakibatkan oleh bencana alam, huru hara, 

perang  dan  kematian  pemanfaat  atau  musibah  yang  bersifat  bukan  akibat  dari  kurangnya 
antisipasi  risiko  usaha.  Contoh  risiko  usaha  adalah  gagal  panen,  ternak  mati,  perampokan, 
kebakaran lokasi usaha, dsb. 
 

Mekanisme Pengelolaan  
Mekanisme pengelolaan pinjaman bermasalah dengan tahapan sebagai berikut : 
a. Identifikasi dan Laporan. 

Identifikasi dilakukan sesuai dengan data kondisi kelompok peminjam yang ada di UPK 
berdasarkan : Kartu Pinjaman/Kredit, Laporan Perkembangan Pinjaman dan Laporan 
Kolektibilitas serta data pendukung lainnya ( misalnya : surat panggilan dan laporan penagihan 
oleh UPK)   Berdasarkan data tersebut secara khusus UPK bersama dengan Badan Pengawas UPK 
membuat Laporan Pinjaman Bermasalah kepada BKAD /MAD. Selanjutnya atas dasar laporan 
tersebut jika diperlukan dibentuk Tim Penyehatan Pinjaman.    

b. Pembentukan Tim Penyehatan Pinjaman 
Pertimbangan pembentukan Tim Penyehatan Pinjaman ditentukan oleh jumlah pinjaman 
bermasalah dalam rupiah, jumlah kelompok, kemampuan pendanaan operasionalnya. Tim 
Penyehatan diperbolehkan melibatkan unsur pelaku‐pelaku yang dianggap mampu 
menyelesaikan atau menyehatkan kondisi pinjaman dengan ketentuan tugas dan tanggung 
jawab yang sesuai dengan prinsip dan tujuan program.    

c. Penentuan  Aspek dan Scoring Indikator Penilaian 
Penentuan aspek dan indikator penilaian merupakan kesepakatan kebutuhan aspek‐aspek yang 
harus dinilai oleh Tim Penyehatan Pinjaman sebagai acuan dalam menentukan kategorisasi 
kelompok pinjaman bermasalah secara transparan dan akuntabel sehingga penilaian aspek 
dapat secara obyektif.  
 

Aspek Penilaian 
Penentuan aspek penilaian merupakan langkah awal dalam melakukan kategorisasi kelompok yang 
sesuai dengan permasalahan kelompok sehingga diharapkan pola penyelesaian dapat diberikan 
sesuai dengan permasalahan kelompok masing‐masing: 
a. Aspek Penilaian Kelembagaan 

Aspek penilaian kelembagaan ditekankan untuk melakukan penilaian fungsi kelembagaan 
kelompok yang mempengaruhi pengembalian pinjaman kepada UPK ini berdasarkan indikator‐
indikator kondisi dan fungsi kelompok. Contoh aspek penilaian kelembagaan (dapat 
dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan)  adalah : 
- Kewajaran dalam Penggunaan Pinjaman dan Administrasi : 

1) Apakah Pinjaman  yang diterima digunakan untuk  tujuan  yang  sesuai dengan proposal 
yang diajukan? 

2) Apakah  kelompok  melakukan  administrasi  dan  pelaporan    yang  memadai  dalam 
menggunakan pinjaman? 

- Kepatuhan 
1) Apakah dilakukan pembayaran‐pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan minimal 2 

kali angsuran kepada UPK? 
2) Apakah pengurus kelompok menghadiri pertemuan‐pertemuan pembinaan, pertemuan 

kelompok dalam rangka pengembalian  pinjaman ? 
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- Kemauan Pengurus Kelompok 
1) Apakah  secara  terbuka  dan  jujur  kepada  UPK    mengungkapkan  permasalahan‐

permasalahan dalam kaitannya dengan pengembalian ? 
2) Apakah  telah  ada  upaya    yang  serius  oleh  pengurus  kelompok  untuk mengembalikan  

Pinjaman ? 
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3) Apakah pengurus  kelompok menunjukkan  rasa bertanggung  jawab  atas permasalahan 
kelompok ? 

b. Penilaian Aspek Kemampuan 
Aspek penilaian kemampuan kelompok merupakan penilaian kondisi kelompok didasarkan oleh 
indikator‐indikator yang mempengaruhi hasil usaha/kegiatan dan kondisi keuangan. Secara garis 
besar indikator tersebut dibedakan menjadi faktor‐faktor internal dan faktor‐faktor eksternal. 
Contoh aspek penilaian kelembagaan (dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan 
lapangan)  adalah sebagai berikut :  
- Faktor‐faktor Internal : 

Merupakan penyebab kemampuan pengembalian yang berasal dari usaha yang didanai di 
antaranya: 
1) Hasil Usaha dan permodalan kelompok: apakah hasil usaha dan permodalan kelompok 

secara keseluruhan dinilai mampu mengembalikan pinjaman ? 
2) Manajemen: apakah pengelolaan usaha/kegiatan dilakukan dengan baik sesuai dengan 

kondisi usaha? 
3) Apakah  ada  dukungan  anggota  (misalnya:  ikatan  tanggung  renteng)  dalam  kelompok 

dikaitkan penyelesaian pinjaman ? 
4) Apakah aktivitas/kegiatan kelompok mendukung pengembalian  kepada UPK (misalnya 

adanya pertemuan dalam kaitan dengan usaha kelompok) ? 
- Faktor‐faktor Eksternal: 

Merupakan penyebab kemampuan pengembalian  yang berasal dari faktor eksternal 
usaha/kegiatan yang didanai oleh pinjaman   : 
1) Kondisi Pasar: apakah kondisi pasar mampu menyerap produk/jasa yang dihasilkan ? 
2) Kondisi  Lingkungan  Sosial:  apakah  lingkungan  kelompok mendukung  berkembangnya 

usaha kelompok. 
3) Kondisi Alam : apakah kondisi alam yang ada mendukung usaha yang dilakukan ?  

c. Contoh Hasil Penilaian 
Setelah menentukan aspek penilaian dan indikator penilaian langkah selanjutnya adalah 
menentukan pembobotan atau scoring indikator yang telah ditetapkan. Dengan mengacu pada 
contoh di atas dan menentukan pembobotan misalnya: nilai 3 jika indikator dinilai baik, nilai 2 
jika indikator dinilai cukup, dan nilai 1 jika indikator dinilai kurang, maka contoh hasil indikator di 
atas sebagai berikut :  

 
Kelembagaan : 

Aspek  Penilaian  Indikator Penilaian Hasil Nilai
Kewajaran  penggunaan  pinjaman 3 

administrasi 1 
Kepatuhan  pembayaran angsuran 2 

kehadiran pertemuan 2 
 
kemauan pengurus 

keterbukaan/transparansi 2 
upaya serius 3 
tanggung jawab 3 

  Total Nilai 16 
 

Kemampuan : 
Kriteria Penilaian  Unsur Penilaian
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Hasil Nilai
 
 
faktor  internal 

hasil usaha dan permodalan 2 
manajemen 1 
dukungan anggota 2 
aktivitas/kegiatan kelompok 2 

 
faktor eksternal 

kondisi pasar 2 
lingkungan sosial 2 
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kondisi alam 2 
  Total Nilai 13 

 
d. Contoh Bobot Hasil Penilaian 

Dari penentuan penilaian dengan skala 1 sampai dengan 3 dengan mengacu contoh tersebut di 
atas Aspek Kelembagaan yang mempunyai jumlah indikator 7 (tujuh)  mempunyai nilai minimal 7 
dan maksimal 21, sedangkan Aspek Kemampuan dengan jumlah indikator 7 (tujuh) mempunyai 
nilai minimal 7 dan maksimal 21. 
Dari hasil kemungkinan‐kemungkinan nilai tiap aspek tersebut dapat digolongkan kedalam 
tingkatan BAIK maupun KURANG. Misalnya dalam contoh di atas tingkatan BAIK untuk Aspek 
Kelembagaan dengan nilai minimal adalah 15 dan untuk  Aspek Kemampuan dengan nilai 
minimal adalah 15 , dan dinilai kurang jika hasil scoring tidak memenuhi nilai tersebut. Dengan 
mengacu contoh tersebut di atas maka hasil penilaian kelompok tersebut adalah Aspek 
Kelembagaan BAIK dan Aspek Kemampuan KURANG.  

 
Penentuan Kategori Pinjaman Bermasalah 
Setelah melakukan penentuan aspek penilaian, indikator penilaian, penentuan penilaian dan 
penggolongan hasil penilaian maka langkah selanjutnya adalah melakukan kategorisasi pinjaman 
bermasalah dengan ketentuan : 
a. Kategori    A  adalah  pinjaman  bermasalah  kelompok  yang  mempunyai  hasil  penilaian  aspek 

Kelembagaan BAIK dan aspek Kemampuan BAIK. Kelompok katagori ini mungkin terjadi karena 
jadwal  angsuran  tidak  sesuai  dengan  siklus  usaha  sehingga walaupun  semua  komponen  baik 
tetapi masih tidak dapat mengembalikan biasanya kesalahan pada penentuan jadwal angsuran. 

b. Kategori B adalah pinjaman bermasalah pada kelompok yang mempunyai hasil penilaian aspek 
Kelembagaan  BAIK  dan  aspek  Kemampuan  KURANG.  Kelompok  katagori  ini mungkin  terjadi 
karena aspek kemampuan usaha baik pada tingkat pemaanfaat maupun kelompok mempunyai 
masalah atau permodalan kelompok tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah ditentukan, 
misalnya kelompok  tidak mempunyai  tabungan kelompok yang dapat digunakan  sebagai dana 
talangan/sementara untuk membayar angsuran. 

c. Kategori  C adalah pinjaman bermasalah pada kelompok yang mempunyai hasil penilaian aspek 
Kelembagaan  Kurang  dan  aspek  Kemampuan  BAIK.  Kelompok  katagori  ini  mungkin  terjadi 
karena  kapasitas  pengurus  atau  peran  pengurus  yang  tidak mendukung  sehingga  walaupun 
mempunyai potensi kemampuan yang baik tetapi tidak melunasi kewajiban. 

d. Kategori  D adalah pinjaman bermasalah pada kelompok yang mempunyai hasil penilaian aspek 
Kelembagaan KURANG dan aspek Kemampuan KURANG. Kelompok katagori ini mungkin terjadi 
disebabkan  terutama  tidak  berfungsinya  Tim Verifikasi  pada  saat  proses  pendanaan  sehingga 
tidak dapat melakukan antisipasi dengan baik. 

e. Kategori    E  adalah  pinjaman  bermasalah  akibat  dari  penyelewengan  dana  di  antaranya: 
pemotongan pada saat pemberian, penyalahgunaan pengurus, kelompok/pemanfaat  fiktif, dan 
sebagainya.  Jika  penyelewengan  dilakukan  oleh  Pengurus  UPK maka  administrasi  penyaluran 
atau  pengembalian  kelompok  sesuai  dengan  yang  diterima  atau  yang  telah  diangsur  oleh 
kelompok sehingga kelompok tidak dibebankan akibat penyelewengan oleh Pengurus UPK tetapi 
jika  penyelewengan  dilakukan  oleh  pengurus  kelompok  maka  tetap  menjadi  tanggungan 
kelompok, namun demikian tetap difasilitasi penyelesaian sampai tingkat kecamatan. 
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f. Kategori  F adalah pinjaman bermasalah yang disebabkan oleh adanya force majeure (musibah).  
Penentuan penyebab  force majeure melalui pernyataan  resmi pemerintah, pemerintah daerah 
atau  dari  lembaga  yang  berkompeten.  Penentuan  tingkat  force majeure  ini  dapat  ditetapkan 
pada tingkat kelompok maupun pemanfaat. Misalnya: jika musibah hanya terjadi pada beberapa 
anggota  ataupun  satu  anggota  maka  perlakukan  force  majeure  hanya  pada  yang    terkena 
musibah saja bukan pada seluruh anggota kelompok. 
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Validasi 
Validasi  adalah  proses  pembuktian  lapangan  tentang  kondisi  kelompok    sebenarnya  sehingga 
UPK/Tim  Penyehatan/Tim  Verifikasi  dapat  melakukan  penilaian  dengan  indikator  yang  telah 
ditetapkan sampai dengan penentuan kategori pinjaman  A s/d F tersebut di atas.   Laporan validasi 
adalah Hasil Kategori   Pinjaman dengan beberapa catatan yang diperoleh dari  lapangan pada saat 
proses validasi.  

 
Penentuan Pola Penyelesaian 
Pola Penyelesaian merupakan kajian yang terpenting dalam upaya penyelesaian Pinjaman 
Bermasalah  setelah menentukan Kategori Pinjaman. Pola ini merupakan kesepakatan antara 
UPK/Tim Penyehatan/Tim Verifikasi dan kelompok peminjam sebelum diputuskan oleh MAD. Pola ini 
bertujuan memberikan rasa adil dan transparan atau dapat dikatakan sebagai kesepakatan dalam 
upaya penyelesaian pinjaman bermasalah. Pola Penyelesaian yang  dapat ditawarkan adalah: 
a. Pola  I dengan Penjadwalan Ulang adalah melakukan penjadwalan ulang atau membuat  jadwal 

angsuran yang baru sesuai dengan kondisi usaha kelompok. Dalam pola  ini kemungkinan akan 
terjadi perpanjangan jangka waktu pinjaman, perubahan pola angsuran tanpa mengubah jumlah 
angsuran. 

b. Pola  II  dengan  Restrukturisasi  Pinjaman  adalah  melakukan  perubahan  pola  angsuran  yang 
dikaitkan  dengan  realitas  penggunaan  dana.  Restrukturisasi  ini  memungkinkan  terjadinya 
perubahan  jadwal  angsuran dengan perpanjangan waktu pinjaman, perubahan pola  angsuran 
misalnya  dari  bulanan  menjadi  triwulan,  perubahan  jumlah  angsuran  dan  juga  dilakukan 
persyaratan pinjaman yang baru. 

c. Pola  III  dengan  Pengurangan  Kewajiban  adalah  pola  penyehatan  pinjaman  bermasalah  yang 
memberikan  pengurangan  jasa  pinjaman  jika mempunyai  itikad  pengembalian  pokok  dengan 
jasa pinjaman  secara  sekaligus  seluruhnya untuk  tunggakan pokok dan  jasa pinjaman. Pola  ini 
bisa digunakan untuk penyebab  force majeure dengan memberikan pengurangan pokok  atau 
jasa pinjaman sampai dengan 100 %. 

d. Pola  IV  :  Kompensasi  adalah  pola  penyehatan  pinjaman  bermasalah  dengan  cara melakukan 
kompensasi harta. Pola  ini diterapkan pada pinjaman bermasalah akibat penyelewengan dana. 
Besaran kompensasi paling tidak harus sesuai dengan  jumlah dana yang diselewengkan. Dalam 
kompensasi harta  ini diutamakan  adalah barang  yang mudah dijual dan mempunyai nilai  jual 
yang baik. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kompensasi di antaranya adalah: 
- Adanya kesepakatan tertulis antara UPK dengan individu yang menyalahgunakan dana, yang 

berisi bahwa  telah  terjadi penggunaan  sejumlah dana,  ketidaksanggupan mengganti dana 
secara  tunai,    dan  bersedia    melakukan  kompensasi  harta/barang  yang  dimilikinya 
(tercantum adanya pasal yang menyatakan bahwa barang/harta tersebut miliknya dan bebas 
sengketa) dengan sepengetahuan istri/suami atau keluarganya. 

- Adanya pernyataan  kuasa menjual barang  (misalnya dengan  cara  lelang)  tersebut dengan 
harga  minimal  (sesuai  harga  pasar  yang  wajar)    dan  hasil  penjualan  digunakan  untuk 
mengembalikan  dana  yang  diselewengkan,  jika  hasil  penjualan  kurang  dari  dana  yang 
diselewengkan  maka  kekurangan  tetap  sebagai  kewajiban  yang  harus  dilunasi  oleh 
penyeleweng. 

- Adanya batas waktu kompensasi untuk selanjutnya jika melewati batas waktu tersebut maka 
diselesaikan lewat jalur hukum. 

- Jika harta  yang dikompensasikan merupakan harta  tetap  (misalnya bangunan  atau  tanah) 
yang  memerlukan  peningkatan  status  kepemilikan  maupun  pengamanan  yang  bersifat 
yuridis maka agar dikonsultasikan kepada notaris. 
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e. Pola  V  :  Aspek  hukum/litigasi  adalah  pola  penyehatan  yang  akan  diselesaikan  dengan 
penyelesaian  hukum,  pola  ini  biasanya  digunakan  untuk  permasalahan  penyelewengan  dana 
atau diterapkan kepada pemanfaat/kelompok yang  tidak mempunyai  itikad yang baik.   Dalam 
melakukan proses hukum harus dikonsultasikan  kepada  ahli hukum  apakah  termasuk perkara 
pidana atau perdata. 
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Contoh Tabel Kategori  dan Pola Penyelesaian 
Contoh tabel ini merupakan kombinasi Pola Penyelesaian terhadap Kategori Pinjaman bermasalah, 
dimana penentuan tetap harus berdasarkan keputusan MAD/TIM Penyehatan, dalam tabel dibawah 
ini bersifat tawaran yang harus disesuaikan dengan kondisi wilayah  masing‐masing.  Tawaran Tabel 
Pola Penyelesaian sebagai berikut: 

Kategori Pinjaman  Alternatif Pola Penyelesaian 

KATEGORI   A  I, II dan III
KATEGORI   B  I, II dan III
KATEGORI   C  I, II dan V
KATEGORI   D  IV dan V
KATEGORI   E  IV dan V
KATEGORI   F  I, II dan III

 
 
 
 

 
Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat &  lokasi  pelatihan,  silahkan 
identifikasi / ditambahkan: 
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PB  : 4. PENDAMPINGAN DAN FASILITASI KELOMPOK 

 

SUB POKOK BAHASAN  :  4.A. KEUANGAN RUMAH TANGGA 

TUJUAN  :  • Peserta memahami pengertian dan tujuan perencanaan keuangan 
rumah tangga. 

• Peserta dapat memahami pentingnya perencanaan keuangan rumah 
tangga. 

• Peserta dapat menjelaskan dan melaksanakan langkah‐langkah 
perencanaan keuangan rumah tangga. 

• Peserta dapat melaksanakan perencanaan keuangan rumah tangga 
dengan pola piker baru. 

DURASI  :  120 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  Form sederhana neraca keuangan rumah tangga, Perencanaan 
Keuangan Rumah Tangga 

 
PENGANTAR: 
 
Pengertian  perencanaan  keuangan  adalah  adalah  sebuah  perencanaan  yang  dilakukan  oleh 
seseorang atau keluarga agar tercapai kebutuhan finansial atau keuangan di kemudian hari. Dapat 
juga  dikatakan  perencanaan  keuangan  adalah  bagaimana mengatur  pendapatan  keluarga  agar 
dapat memenuhi semua kebutuhan keluarga baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
1. Fasilitator menjelaskan  (secara  singkat)  tujuan  yang  hendak  dicapai  dari  pembahasan materi 

pada sesi ini.  
2. Fasilitator menjelaskan pengertian perencanaan keuangan rumah tangga.  
3. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau memberikan masukan. Lakukan curah 

pendapat  tentang  pentingnya  perencanaan  keuangan  rumah  tangga  dengan  beberapa 
pertanyaan  penggerak  antara  lain  :  Apa  kegunanan  perencanaan  keuangan  rumah  tangga. 
Mengapa diperlukan perencanaan keuangan rumah tangga. Apa tujuan perencanaan keuangan 
rumah tangga. 

4. Jawaban‐jawaban  peserta  ditulis  pada  kertas  plano,  kemudian  fasilitator  bersama  peserta 
membahasnya  dan  membuat  suatu  rumusan  pernyataan  yang  menggambarkan  aktivitas 
perlunya perencanaan keuangan rumah tangga. Dengan menggabungkan rumusan dari jawaban 
peserta dan rumusan tujuan yang ada di bahan bacaan. 

5. Berikan  kesempatan  kepada  peserta  untuk  menanyakan  hal‐hal  yang  kurang  atau  belum 
dipahami tentang konsep dan tujuan yang telah diuraikan. 

6. Jelaskan  mengenai  langkahlangkah  pelaksanaan  perencanaan  keuangan  rumah  tangga  dan 
berikan  kesempatan  kepada  peserta  untuk  menanyakan  hal‐hal  yang  kurang  atau  belum 
dipahami.  
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7. Minta  peserta  untuk membuat  perencanaan  keuangan  rumah  tangga  secara mandiri  sesuai 
dengan form sederhana neraca keuangan dengan pola pikir baru . 

8. Hasil  pekerjaan  peserta  diplenokan  dengan  cara  salah  satu  peserta  secara  sukarela 
menyampaikan hasil pekerjaannya dan mempresentasikan di depan kelas. 
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9. Berikan kesempatan pada peserta yang lain untuk memberikan tanggapan dan masukan terkait 
hal hal yang telah dipresentasikan tadi. 

10. Tutup  sesi  pembahasan  ini  dengan  membuat  pembulatan  dan  penegasan  tentang  pokok 
bahasan serta berkomitmen melaksanakan perencanaan keuangan rumah tangga.  

 
PENJELASAN MATERI: 

 
Mengapa diperlukan  perencanaan keuangan? 
Perencanaan  keuangan dalam suatu keluarga diperlukan karena  pemenuhan kebutuhan keuangan 
keluarga yang berbeda setiap harinya, sehingga diperlukan perencanaan dalam menjaga kestabilan 
keuangan rumah tangga keluarga. 
 
Tujuan perencanaan keuangan rumah tangga :   ‐      Tujuan jangka pendek 

‐ Tujuan jangka menengah 
‐ Tujuan jangka panjang 

 
Langkah‐langkah perencanaan keuangan rumah tangga : 
‐ Menetapkan tujuan 
‐ Menyusun anggaran 
‐ Melakukan identifikasi dan mengevaluasi alternatif tindakan yang akan dilakukan 
‐ Melaksanakan rencana keuangan yang sudah dibuat 
‐ Melakukan evaluasi dan memperbaiki rencana keuangan yang telah dilaksanakan 
 
 
Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat &  lokasi  pelatihan,  silahkan 
identifikasi / ditambahkan: 
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PB  : 4. PENDAMPINGAN DAN FASILITASI KELOMPOK 

 

SUB POKOK BAHASAN  :  4.B. ADMINISTRASI USAHA KELOMPOK 

TUJUAN  :  • Peserta memahami pentingnya administrasi usaha kelompok. 
• Peserta dapat menyusun administrasi usaha kelompok dan membuat 

anggaran yang sesuai dengan perencanaan usaha kelompok. 
• Peserta mampu memfasilitasi kelompok dalam menyusun 

adminisatrasi usahanya. 

DURASI  :  120 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  Pengelolaan Adminsitrasi Sederhana 

 
PENGANTAR: 
 
Kelangsungan Usaha sangat tergantung dari baik tidaknya sistem administrasi keuangan, fungsi dari 
sebuah  administrasi  keuangan  adalah  sebagai  informasi  dasar  pengambilan  keputusan  untuk 
keberlangsungan usaha. 
Dengan pembukuan kita dapat memantau perkembangan progres  fisik dan keuangan, mengetahui 
perbandingan  antara  rencana  kegiatan  dan  pelaksanaannya  dan  menyusun  pelaporan  yang 
diperlukan  sebagai  pertanggung  jawaban  atas  penggunaan  anggaran  yang  disediakan  untuk 
keperluan  informasi  management  dalam  proses  pemantauan,  evaluasi,  pengendalian  dan 
penyusunan  anggaran  yang  akan  datang.  Pembukuan akan  memudahkan  pemilik  usaha    untuk 
mengawasi dan mengendalikan pelaksaan kegiatan. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
1. Fasilitator menjelaskan  (secara  singkat)  tujuan  yang  hendak  dicapai  dari  pembahasan materi 

pada sesi ini.  
2. Fasilitator menjelaskan fungsi dari administrasi keuangan.  
3. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau memberikan masukan. Lakukan curah 

pendapat  tentang pentingnya  administrasi  keuangan dengan beberapa pertanyaan penggerak 
antara lain : Apa yang dapat kita pantau dengan adanya administasi keuangan.  

4. Jawaban‐jawaban  peserta  ditulis  pada  kertas  plano,  kemudian  fasilitator  bersama  peserta 
membahasnya  dan  membuat  suatu  rumusan  pernyataan  yang  menggambarkan  aktivitas 
perlunya pengadministrasian dalam keuangan.  

5. Berikan  kesempatan  kepada  peserta  untuk  menanyakan  hal‐hal  yang  kurang  atau  belum 
dipahami tentang konsep dan tujuan yang telah diuraikan. 

6. Jelaskan  tentang  langkah‐langkah, macam‐macam  pencatatan,  pelaporan  dan  arus  kas  dalam 
administrasi  keuangan  sederhana.  Berikan  kesempatan  kepada  peserta  untuk  bertanya  atau 
memberikan masukan. 
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7. Tayangkan  kasus  pengelolaan  administrasi  sedehana  beserta  table  arus  kas.  Bagi  peserta 
menjadi  4  kelompok  atau  sesuaikan  dengan  jumlah  peserta.  Minta  kelompok  untuk 
mendiskusikan dan membuat laporan laba rugi. 

8. Hasil  diskusi  kelompok  di  plenokan  dengan  cara  salah  satu  kelompok  secara  sukarela 
menyampaikan hasil diskusi kelompoknya dan mempresentasikan di depan kelas. 

9. Berikan  kesempatan  pada  kelompok  yang  lain  untuk  memberikan  tanggapan  dan  masukan 
terkait hal hal yang telah dipresentasikan oleh salah satu kelompok. 
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10. Tutup  sesi  pembahasan  ini  dengan  membuat  pembulatan  dan  penegasan  tentang  pokok 
bahasan dan dihubungkan beberapa pertanyaan dan masukan yang diajukan peserta tadi.  
 

PENJELASAN MATERI: 
 

Langkah Langkah pengelolaan administrasi: 
- Buat perencanaan penggunaan aliran kas atau dikenal sebagai proyeksi arus kas.  
- Jangan pernah melewatkan satu transaksi pun untuk dicatat.  
- Sekecil  apa  pun  skala  usaha  Anda,  jangan  pernah  mencampur  keuangan  perusahaan  dan 

keuangan keluarga.  
- Sebisa mungkin  setiap  transaksi  harus  ada  bukti  transaksinya,  entah  itu  berbentuk  bon  atau 

kwitansi.  
- Jika merasa kesulitan dengan pencarian dan mempermudah pencatatan transaksi dapat dibuat 

formulir  khusus, misalnya  untuk  pengeluaran  rutin  dibuat  formulir/buku  dengan warna  yang 
berbeda.  

- Yang terakhir jangan malu untuk bertanya dan jangan malas untuk belajar. 
 
Macam‐macam pencatatan : 
- buku kas, mencatat seluruh tarnsaksi yang berkaitan dengan keluar masuknya uang tunai. 
- buku  pembelian  tunai  dan  kredit,  mencatat  seluruh  pembelian  barang  dagangan  maupun 

inventaris usaha baik yang dibeli dengan cara tunai maupun dengan cara pembayaran tempo. 
- buku penjualan tunai dan kredit, mencatat seluruh transaksi penjualan yang kita lakukan. 
- buku piutang, mencatat seluruh tagihan usaha yang belum diselesaikan oleh pihak ketiga kepada 

kita. 
- dan buku hutang, mencatat kewajiban‐kewajiban yang harus kita selesaiakan. 
 
Laporan keuangan adalah laporan yang berisikan mengenai informasi kinerja usaha selama periode 
tertentu. Informasi tersebut digunakan oleh pemilik dan pihak‐pihak lain yang membutuhkan. 
 
Arus kas atau aliran kas adalah catatan harian mengenai pengeluaran dan pemasukan keuangan dari 
usaha yang Anda jalankan. Pokoknya, setiap ada pengeluaran dan pemasukan itu harus dicatat. 
 
Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat &  lokasi  pelatihan,  silahkan 
identifikasi / ditambahkan: 
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PB  : 4. PENDAMPINGAN DAN FASILITASI KELOMPOK 

 

SUB POKOK BAHASAN  :  4.C. FASILITASI PENGEMBANGAN KELOMPOK 

TUJUAN  :  • Peserta memahami pentingnya fasilitasi pengembangan kelompok. 
• Peserta dapat melakukan pemetaan kelompok. 
• Peserta dapat melakukan fasilitasi pengembangan kelompok. 

DURASI  :  90 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  PTO dan Penjelasannya, Apa itu Proses Fasilitasi Kelompok, 
Pengembangan Kelompok 

 
PENGANTAR: 
 
Fasilitasi kelompok merupakan kegiatan yang dilakukan dalam kaitan dengan penguatan kelompok, 
penguatan  kelembagaan  dan  penguatan  kegiatan/usaha.  Kegiatan  fasilitasi  dapat  dilakukan  baik 
secara langsung (misalnya: menghubungkan pembeli produk yang dihasilkan, memberikan pelatihan 
administrasi,  dan  sebagainya)  maupun  tidak  langsung  (memberikan  informasi‐informasi  yang 
berkaitan dengan penguatan kelompok misalnya  : memberikan  informasi  lembaga pelatihan yang 
berhubungan dengan usaha atau memberikan informasi penyedia modal, dan sebagainya). 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
1. Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
2. Jelaskan tentang : 

‐ Pengertian dan latar belakang fasilitasi pengembangan kelompok 
‐ Kategori kelompok 

3. Curah  pendapat  tentang  Pengertian  dan  latar  belakang  fasilitasi  pengembangan  kelompok, 
kategori kelompok sesuai dengan realitas yang terjadi dilapangan masing masing peserta. 

4. Jelaskan tentang penguatan kelembagaan kelompok.  
5. Lakukan curah pendapat tentang penguatan kelembagaan kelompok. 
6. Jelaskan tentang: 

‐ Pengembangan kegiatan kelompok Berdasarkan kegiatan / usaha kelompok. 
‐ Pengembangan jaringan 
‐ Perubahan kelompok 

7. Lakukan  curah  pendapat  tentang  Pengembangan  kegiatan  kelompok  Berdasarkan  kegiatan  / 
usaha kelompok, Pengembangan  jaringan, Perubahan kelompok   serta manfaat dan pentingnya 
pengembangan kegiatan kelompok. 

8. Berikan kesempatan pada pada peserta untuk memberikan tanggapan dan masukan terkait hal 
hal yang telah dipresentasikan tadi. 

9. Tutup  sesi  pembahasan  ini  dengan membuat  pembulatan  dan  penegasan  tentang  pentingnya 
fasilitasi  pengembangan  kelompok  serta  berkomitmen  melakukan  fasilitasi  penegmbangan 
kelompok. 
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PENJELASAN MATERI: 
 
Kategori Kelompok. 
Kategori  kelompok  sasaran  kegiatan  dana  bergulir  adalah  kategori  kelompok  pemanfaat 
berdasarkan: 
a. Kategori  Faktor Pemersatu (faktor pengikat) kelompok 

Kelompok berdasarkan faktor pemersatu kelompok  dibedakan menjadi : 
- Kegiatan Ekonomi adalah kelompok  terbentuk dengan alat pemersatu kegiatan ekonomi, 

misalnya mengelola usaha secara bersama. 
- Kegiatan  Kemasyarakatan  adalah  kelompok  terbentuk  dengan  alat  pemersatu  kegiatan 

sosial atau kemasyarakatan, misalnya kegiatan arisan, pengajian, kebaktian dan sebagainya.  
- Geografis/Wilayah  adalah  kelompok  yang  terbentuk  dengan  alat  pemersatu  yaitu  lokasi 

geografis. 
b. Kategori Jenis Kelompok  

Pembedaan  jenis  kelompok  berdasarkan  kegiatan  usaha  kelompok  yang  telah  dilakukan 
dibedakan menjadi : 
- Kelompok  Aneka  Usaha    adalah  kelompok  pelaku  usaha  yang  usahanya  dikelola  secara 

individu masing‐masing dan tergabung sebagai kelompok pemanfaat BLM dan dana bergulir. 
Misalnya kelompok usaha disekitar pasar..  

- Kelompok  Usaha  Bersama  (KUB)  adalah  kelompok  pelaku  usaha  yang mengelola  usaha 
dalam satu manajemen atau pengelolaan. Misalnya kelompok peternak sapi dan kelompok 
pengrajin. 

- Kelompok Simpan Pinjam (KSP) adalah kelompok yang mempunyai kegiatan simpanan dan 
pinjaman. Kelompok ini dibedakan menjadi Kelompok SPP dan Kelompok Campuran. 

c. Kategori Perkembangan Kelompok  
Pembedaan  kategori  kelompok  bertujuan  untuk  menggolongkan  kelembagaan  kelompok 
berdasarkan  perkembangan  kelompok    kesiapan  kelompok  dalam  mengelola  dana  bergulir. 
Penilaian kategori kelompok dengan mempertimbangkan indikator‐indikator : ikatan pemersatu, 
kegiatan  kelompok,  pengurus,  aturan  iuran  dan  administrasi  pada  kelompok.  Dengan 
memperhatikan  indikator‐indikator  tersebut  dan  memberikan  nilai  pada  setiap  indikator 
kemudian menjumlahkan nilai maka terhadap kelompok dapat  dikategorisasi menjadi : 
- Kelompok    Pemula  adalah  jika  hasil  penjumlahan  nilai  indikator  sampai  dengan  9 

(sembilan).  
- Kelompok   Berkembang   adalah  jika hasil penjumlahan nilai  indikator antara 10 (sepuluh) 

sampai dengan 18 (delapan belas) 
- Kelompok   Siap/Matang adalah  jika hasil penjumlahan nilai  indikator di atas 18  (delapan 

belas) 
d. Kategori Fungsi Kelompok 

Pembedaan  fungsi  kelompok  bertujuan  untuk  menggolongkan  kelembagaan  kelompok 
berdasarkan fungsi pelayanan kepada pemanfaat atau masyarakat. Fungsi kelompok dibedakan 
menjadi : 
- Kelompok Chanelling (penyalur) adalah kelompok yang hanya menyalurkan pinjaman dari 

UPK kepada pemanfaat tanpa mengubah persyaratan yang ditetapkan oleh UPK.  
- Kelompok  Executing  (pengelola)  adalah  kelompok  yang  mengelola  pinjaman  dari  UPK 

secara  mandiri  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  kelompok  kepada 
pemanfaat. 
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Penguatan Kelembagaan  
a. Penguatan Berdasarkan Jenis Kelompok 

Fasilitasi  jenis  kelompok  difokuskan  pada  perubahan  jenis  Kelompok  Aneka  Usaha  menjadi 
Kelompok  Simpan  Pinjam  atau  Kelompok  Usaha  Bersama.    Kelompok  Aneka  Usaha  harus 
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difasilitasi  menjadi  jenis  Kelompok  Simpan  Pinjam  atau  Kelompok  Usaha  Bersama  dengan 
langkah fasilitasi sebagai berikut : 
- Melakukan  identifikasi dan evaluasi kecenderungan aktivitas kegiatan atau usaha   anggota 

yang tergabung dalam kelompok. 
- Menentukan jenis kelompok  berdasarkan hasil evaluasi kecenderungan 
- Melakukan  penguatan  lanjutan  jika  disepakati  segabai  kelompok  simpan  pinjam  sehingga 

memenuhi persyaratan sebagai lembaga executing.    
b. Kategori Perkembangan Kelompok 

Fasilitasi  kategori  kelompok  diarahkan  dengan  tujuan  peningkatan  status  kategori  kelompok. 
Misalnya  kelompok  pemula menjadi  kelompok  berkembang,  kelompok  berkembang menjadi 
kelompok siap. 

c. Fungsi Kelompok 
Fasilitasi  fungsi  kelompok  diarahkan  pada  penguatan  kelembagaan  Kelompok  Simpan  Pinjam 
dari  Chanelling  (penyalur)  menjadi  Executing  (pengelola).Tujuan  kelompok  sebagai  lembaga 
pengelola pinjaman adalah untuk memperkuat permodalan kelompok, memperluas pelayanan 
pinjaman masyarakat serta mempersingkat waktu proses pelayanan. Sebagai lembaga pengelola 
pinjaman,  kelompok  dapat melakukan  pengelolaan  dana  bergulir  secara mandiri.    Kelompok 
dalam  hal  ini  dapat  melakukan  seleksi  pemanfaat  pinjaman,  penentuan  jumlah  angsuran, 
penentuan tingkat bunga, penentuan jadwal angsuran, dan penentuan persyaratan pinjaman. 

 
Pengembangan Kegiatan/usaha Kelompok 
Fasilitasi  pengembangan  kegiatan  kelompok  berdasarkan  pada  jenis  kelompok  yaitu  Kelompok 
Simpan  Pinjam  sebagai  pengelola  pinjaman  (executing)    dan  Kelompok Usaha  Bersama.  Kegiatan 
fasilitasi dapat dilakukan sebagai berikut : 
a. Kelompok Simpan Pinjam 

- Penguatan Organisasi dengan  fasilitasi Pembuatan AD/ART,  fasilitasi Pembuatan SOP, dan 
sebagainya. 

- Penguatan Pengelolaan Keuangan dengan  fasilitasi penguatan administrasi dan pelaporan 
keuangan,  fasilitasi  peningkatan  permodalan  dengan  pengembangan  jaringan,  fasilitasi 
peningkatan simpanan anggota, dan sebagainya. 

- Penguatan  Pengelolaan  Pinjaman  dengan  fasilitasi  pembuatan  aturan  dan  mekanisme 
penyaluran  pinjaman,  fasilitasi  penentuan  persyaratan  pinjaman,    fasilitasi  Pengelolaan 
Pinjaman Bermasalah, dan sebagainya. 

b. Kelompok Usaha Bersama 
(1) Penguatan  Organisasi/manajemen  dengan  melakukan  fasilitasi  peningkatan  kapasitas 

pengurus dan anggota kelompok dalam organisasi ataupun manajemen. 
(2) Penguatan Pengelolaan Usaha : 

(a) Aspek  Pemasaran  yang  mencakup  kualitas  produk,  jaringan  distribusi,  strategi 
promosi, persaingan harga jual dan sebagainya. 

(b) Produksi/Operasi  yang  mencakup  masalah  supply  bahan  baku,  proses  produksi 
(sistem, kapasitas sarana dan kapasitas sumber daya manusia) dan sebagainya. 

(c) Pengelolaan  keuangan  :  (i)  berupa  administrasi  dan  pelaporan  keuangan;  dan  (ii) 
Peningkatan  permodalan  yang  mencakup  permodalan  untuk  pengambangan 
sarana/prasarana maupun modal kerja. 
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Pengembangan Jaringan  
Fasilitasi  pengembangan  jaringan  diarahkan  pada  pengembangan  kegiatan  atau  usaha  kelompok 
dengan  penekanan  pada  penyediaan  informasi‐informasi  kepada  kelompok  yang  mendukung 
kegiatan/usaha yang mencakup informasi: 
a. Bantuan  Teknis  misalnya:  lembaga‐lembaga  pelatihan,  instansi  terkait  penyedia  pelatihan, 

lembaga swadaya masyarakat. 
b. Permodalan misalnya: bank, lembaga keuangan, program‐program bantuan. 
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c. Usaha misalnya: penyediaan bahan baku, jaringan pemasaran, diversifikasi usaha. 
 
Perubahan Kelompok 
Tujuan perubahan kelompok adalah meningkatan kualitas kelompok melalui proses sebagai 
berikut :  
a. Penggabungan kelompok 

Adalah  pembentukan  kelompok  baru  berdasarkan  penggabungan  lebih  dari  satu  kelompok 
peminjam.   Tujuan penggabungan kelompok baru agar kelompok menjadi lebih sehat dan lebih 
baik.  Jika  penggabungan  kelompok  ini  dilakukan  sesama  kelompok  peminjam  maka  harus 
mendapatkan  persetujuan  BKAD/MAD  atau  telah  diatur  dalam  ketentuan  perguliran  yang  
disetujui oleh BKAD/MAD. 

b. Pemekaran kelompok  
Adalah pemecahan  satu kelompok peminjam menjadi  lebih dari  satu. Tujuan pemekaran agar 
kelompok  lebih sehat dan  lebih baik. Pemecahan kelompok  ini biasanya terjadi karena wilayah 
pelayanan. 

c. Penambahan anggota kelompok 
Adalah penambahan jumlah anggota kelompok dari yang sudah ada dengan tujuan membentuk 
kelompok yang lebih sehat dan  menambah jumlah pemanfaat. 

d. Pengurangan anggota kelompok 
Adalah pengurangan jumlah anggota kelompok dari yang sudah ada dengan tujuan membentuk 
kelompok yang sehat dan berdasarkan ketentuan kesepakatan kelompok. 

  
Ketentuan Khusus Kelompok Executing. 
- Persyaratan kelembagaan kelompok sebagai berikut : 

(1) Kelompok berbengalaman mengelola simpanan dan pinjaman minimal 3 tahun 
(2) Kelompok telah menjadi nasabah UPK minimal satu tahun dengan kondisi tidak pernah ada 

tunggakan/tanggung renteng berjalan baik. 
(3) Mempunyai aturan /AD‐ART kelembagaan  secara tertulis. 
(4) Mempunyai  Aturan  Pengelolaan  Simpanan  yang  mencakup  jenis‐jenis  simpanan  yang 

dikelola, bunga simpanan dan sebagainya.  
(5) Mempunyai  Aturan  Pengelolaan  Pinjaman  yang mencakup  persyaratan  pinjaman,  jumlah 

pinjaman, jangka waktu dan sebagainya. 
(6) Tunggakan pinjaman rata‐rata maksimal 20 % dari pinjaman yang dikelola. 
(7) Maksimal  pinjaman  yang  dikelola  secara mandiri  adalah  300 % dari  simpanan dan modal 

yang ada di kelompok. 
- Mekanisme pengajuan dan pengendalian kelompok sebagai berikut : 

(1) Mempunyai  persetujuan  dari  Kepala  Desa/Lurah  (pada  lokasi  domisili  kelompok)  untuk 
mengajukan  sebagai kelompok executing dana bergulir yang   dikelola oleh UPK dan akan 
digunakan  untuk  melayani  masyarakat  miskin  atau  anggota  RTM  di  lokasi  wilayah 
pelayanan kelompok atau anggota kelompok 

(2) Telah  dilakukan  Sertifikasi  layak  sebagai  kelompok  executing  oleh  Fasilitator  Kabupaten 
atau Pendamping UPK. Pada  lokasi  yang  tidak mempunyai pendampingan PNPM‐Mandiri 
Perdesaan sertifikasi dilakukan oleh Asosiasi atau Forum UPK    

(3) Keputusan pendanaan dilakukan oleh MAD/BKAD 
(4) Kelompok  melaporkan  pemanfaatan  dana  yang  dipinjam  dari  UPK  kepada  Kepala 

Desa/Lurah yang memberikan persetujuan dan UPK setiap bulan. 
(5) Kepala Desa/Lurah    dan UPK melakukan  evaluasi  pemanfaatan  dana  dan  jika  ditemukan 

pelanggaran  maka  dapat  mengajukan  usulan  penghentian  sebagai  kelompok  executing 
kepada MAD/BKAD. 

 

57 

Modul Masyarakat: Buku Pegangan Pelatih Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 



Alur pengembangan kelompok 
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KATEGORISASI PERKEMBANGAN : 

1. IKATAN PEMERSATU 
2. TUJUAN BERSAMA 
3. KEPENGURUSAN 
4. ATURAN KELOMPOK 
5. IURAN ANGGOTA 

KELOMPOK PEMULA  KELOMPOK 
BERKEMBANG

KELOMPOK  

KELOMPOK 

BERDASAR DOMISILI 

KELOMPOK BERDASAR 

AKTIVITAS EKONOMI 

PENGGOLONGAN  

KEOMPOK USAHA 
BERSAMA

KELOMPOK ANEKA 
USAHA

KELOMPOK SIMPAN 
PINJAM

BADAN HUKUM  : 

1. KOPERASI 

FUNGSI 

CHANELLING/

FUNGSI EXECUTING/ 

PENGELOLA 

KELOMPOK BERDASAR 

AKTIVITAS SOSIAL 

BADAN HUKUM :  

KOPERASI SIMPAN PINJAM 

KELOMPOK MASYARAKAT 
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Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat &  lokasi  pelatihan,  silahkan 
identifikasi / ditambahkan: 
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PB  : 4. PENDAMPINGAN DAN FASILITASI KELOMPOK 

 

SUB POKOK BAHASAN  :  4.D. KEWIRAUSAHAAN RAKYAT PERDESAAN 

TUJUAN  :  • Peserta dapat memahami pentingnya kewirausahaan. 
• Peserta dapat memahami dan menganalisa adanya peluang usaha 

sesuai dengan karakteristiknya masing masing. 
• Peserta dapat menemukan ide usaha baru sesuai dengan 

karakteristiknya masing masing. 
• Peserta dapat memulai usaha baru di lingkungannya. 

DURASI  :  90 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  Membuat Rencana Usaha, Kewirausahaan  

 
PENGANTAR: 
 
Wirausaha adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan‐
kesempatan  bisnis; mengumpulkan  sumber  dayasumber  daya  yang  dibutuhkan  untuk mengambil 
tindakan yang tepat dan mengambil keuntungan dalam rangka meraih sukses. Kewirausahaan pada 
hakekatnya  adalah  sifat,  ciri  dan  watak  seseorang  yang memiliki  kemauan  dalam mewujudkan 
gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
1. Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
2. Jelaskan tentang : 

‐ Pengertian wirausaha dan kewirausahaan 
3. Curah pendapat tentang pengertian wirausaha dan kewirausahaan sesuai dengan realitas yang 

terjadi dilapangan masing masing peserta. 
4. Jelaskan tentang manfaat kewirausahaan.  
5. Lakukan curah pendapat manfaat kewirausahaan dan manfaat kewirausahaan dalam UPK. 
6. Jelaskan tentang imbalan dan tantangan dalam berwirausaha. 
7. Lakukan curah pendapat tentang imbalan dan tantangan dalam berwirausaha. 
8. Berikan kesempatan pada pada peserta untuk memberikan tanggapan dan masukan terkait hal 

hal yang telah dipresentasikan tadi. 
9. Tutup  sesi  pembahasan  ini  dengan membuat  pembulatan  dan  penegasan  tentang  pentingnya 

berwirausaha. 
 

PENJELASAN MATERI: 
 
Jika  dahulu  kewirausahaan merupakan  bakat  bawaan  sejak  lahir  dan  diasah melalui  pengalaman 
langsung di  lapangan, maka  sekarang  ini paradigma  tersebut  telah bergeser. Kewirausahaan  telah 
menjadi  suatu  disiplin  ilmu  yang  mempelajari  tentang  nilai,  kemampuan  (ability)  dan  perilaku 
seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai resiko 
yang mungkin dihadapinya.  
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Wirausahawan adalah  :  “Seseorang    yang   mempunyai  kemampuan melihat dan menilai peluang, 
me‐manage  sumber daya yang dibutuhkan  serta mengambil  tindakan yang  tepat, guna emastikan 
sukses secara berkelanjutan”.  
 
Manfaat dari Wirausaha : 
- Menambah daya tampung tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran  
- Sebagai  generator  pembangunan  lingkungan  di  bidang  produksi,  distribusi,  pemeliharaan 

lingkungan, kesejahteraan dan sebagainya.  
- Berusaha  memberi  bantuan  kepada  orang  lain  dan  pembangunan  sosial  sesuai  dengan 

kemampuannya  
- Berusaha  mendidik  karyawannya  menjadi  orang  mandiri,  disiplin,  jujur,  tekun  dalam 

menghadapi pekerjaan  
- Memberi contoh kepada orang lain, bagaimana kita harus bekerja keras  
- Hidup secara efisien, tidak berfoya‐foya dan  tidak boros  
 
IMBALAN DALAM WIRAUSAHA 
Tiap  orang  tertarik  kepada  kewirausahaan  kerena  berbagai  imbalan  yang  dapat  dikelompokkan 
dalam tiga kategori dasar : Laba, Kebebasan, dan kepuasan dalam menjalani hidup. 
 
IMBALAN BERUPA LABA 
Wirausaha  mengharapkan  hasil  yang  tidak  hanya  mengganti  kerugian  waktu  dan  uang  yang 
diinvestasikan  tetapi  juga memberikan  imbalan  yang pantas bagi  resiko dan  inisiatif  yang mereka 
ambil  dalam  mengoperasikan  bisnis  mereka  sendiri.  Dengan  demikian  imbalan  berupa  laba 
merupakan motofasi yang kuat bagi wirausaha tertentu. 
Laba adalah salah satu cara dalam mempertahankan nilai perusahaan. Beberapa wirausaha mungkin 
mengambil  laba bagi dirinya sendiri atau membagikan  laba  tersebut,  tetapi kebanyakan wirausaha 
puas dengan laba yang pantas. 
 
IMBALAN KEBEBASAN 
Kebebasan  untuk menjalankan  perusahaannya merupakan  imbalan  lain  bagi  seorang  wirausaha. 
Hasil survey dalam bisnis berskala kecil tahun 1991 menunjukkan bahwa 38% dari orang‐orang yang 
meninggalkan pekerjaan nya di perusahaan  lain karena mereka  ingin menjadi bos atas perusahaan 
sendiri. Beberapa wirasuaha menggunakan kebebasannya untuk menyusun kehidupan dan perilaku 
kerja peibadnya secara  fleksibel. Kenyataannya banyak wirausaha  tidak mengutamakan  fleksibiltas 
disatu  sisi  saja. Akan  tetapi wirausaha menghargai  kebebasan dalam  karir  kewirausahaan,  seperti 
mengerjakan  urusan mereka  dengan  cara  sendiri, memungut  laba  sendiri  dan mengatur  jadwal 
sendiri. 
 
IMBALAN BERUPA KEPUASAN DALAM MENJALANI HIDUP 
Wirausaha  sering  menyatakan  kepuasan  yang  mereka  dapatkan  dalam  menjalankan  bisnisnya 
sendiri. Pekerjaan yang mereka  lakukan memberikan kenikmatan yang berasal dari kebebasan dan 
kenikmatan  ini merefleksikan pemenuhan kerja pribadi pemilik pada barang dan  jasa perusahaan. 
Banyak perusahaan yang dikelolah oleh wirausaha tumbuh menjadai besar akan tetapi ada juga yang 
relative tetap berskala kecil. 
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TANTANGAN BERWIRAUSAHA 
Meskipun imbalan dalam berwirasuaha menggiurkan, tapi ada juga biaya yang berhubungan dengan 
kepemilikan bisnis tersebut. Memulai dan mengoperasikan bisnis sendiri membutuhkan kerja keras, 
menyita banyak waktu dan membutuhkan kekuatan emosi. Kemungkinan gagal dalam bisnis adalah 
ancaman yang selalu ada bagi wirausaha, tidak ada jaminan kesuksesan. Wirausaha harus menerima 
berbagai  resiko  berhubungan  dengan  kegagalan  bisnis.  Tantangan  berupa  kerja  keras,  tekanan 
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emosional,  dan  risiko  meminta  tingkat  komitmen  dan  pengorbanan  jika  kita  mengharapkan 
mendapatkan imbalan. 
 
Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat &  lokasi  pelatihan,  silahkan 
identifikasi / ditambahkan: 
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PB  : 5. PENDAMPINGAN DAN FASILITASI KELOMPOK 

 

SUB POKOK BAHASAN  :  4.E. PENGEMBANGAN JARINGAN 

TUJUAN  :  • Peserta memahami pentingnya pengembangan jaringan. 
• Peserta dapat melakukan negosiasi dalam pengembangan jaringan. 
• Peserta  dapat  melakukan  pengembangan  jaringan  baik  usaha 

maupun pendanaan. 

DURASI  :  90 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  PTO dan Penjelasannya, Negosiasi 

 
PENGANTAR: 
 
Pengembangan  jaringan  bertujuan  untuk  perluasan  cakupan  pemenuhan  kebutuhan   masyarakat 
miskin  dalam  memperbaiki  taraf  kehidupan  melalui  penyediaan  program‐program  baik  untuk 
peningkatan  kapasitas maupun  penyediaan  pemenuhan  kebutuhan  prasarana/sarana  dasar  serta 
merupakan unsur penting dalam pelestarian hasil kegiatan program khususnya kegiatan pelestarian 
dan pengembangan dana bergulir. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
1. Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
2. Jelaskan tentang : 

‐ Pengertian dan latar belakang perlunya pengembangan jaringan 
‐ Mekanisme pengembangan jaringan 
‐ Jenis jenis kerjasama jaringan 
‐ Lembaga lembaga mitra kerjasama 
‐ Fungsi kerjasama 

3. Curah  pendapat  tentang  Pengertian  dan  latar  belakang  perlunya  pengembangan  jaringan, 
Mekanisme  pengembangan  jaringan,  Jenis  jenis  kerjasama  jaringan,  Lembaga  lembaga mitra 
kerjasama,  Fungsi  kerjasama  sesuai  dengan  realitas  yang  terjadi  dilapangan  masing  masing 
peserta. 

4. Jelaskan tentang hal hal yang harus dipersiapkan dalam pengembangan jaringan.  
5. Lakukan  curah  pendapat  tentang  hal  hal  yang  harus  dipersiapkan  dalam  pengembangan 

jaringan. 
6. Jelaskan tentang negosiasi. 
7. Lakukan  curah  pendapat  tentang  negosiasi    serta  manfaat  dan  pentingnya  pengembangan 

negosiasi dalam pengembangan jaringan. 
8. Berikan kesempatan pada pada peserta untuk memberikan tanggapan dan masukan terkait hal 

hal yang telah dipresentasikan tadi. 
9. Tutup  sesi  pembahasan  ini  dengan membuat  pembulatan  dan  penegasan  tentang  pentingnya 

pengembangan jaringan dan komitmen peserta untuk melakukan mengembangan jaringan . 
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PENJELASAN MATERI: 
 
Mekanisme Pengembangan Jaringan 
d. Identifikasi Kebutuhan 
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Identifikasi kebutuhan dapat dilakukan dengan cara : 
- Melakukan FGD (Focus Group Discussion) di masyarakat untuk mengetahui kebutuhan apa 

yang dirasakan. 
- Melakukan perbandingan  (prasarana‐sarana,  teknologi, dan  sebagainya)   dengan wilayah 

lain. 
- Mengikuti Standar yang telah ditentukan yaitu standar yang dapat dipertanggung jawabkan 

sebagai  acuan. Misalnya  standar  air  bersih,  standar  penggunaan  Teknologi  Tepat  Guna 
(TTG) dan sebagainya. 

e. Membuat profil kebutuhan sesuai dengan hasil identifikasi. 
f. Membuat profil UPK atau profil kelompok atau profil kegiatan yang telah dan sedang dilakukan 

UPK. 
g. Membuat profil UPK atau profil kelompok. 
h. Melakukan  identifikasi  dan  menghubungi  lembaga‐lembaga  penyedia  program  atau  yang 

menjadi calon mitra kerja sama. 
i. Membuat Proposal kerja sama. 

 
Jenis – Jenis Kerjasama Jaringan 
Jenis‐jenis kerja sama tergantung pada kebutuhan dan ketersediaan lembaga mitra kerja sama yaitu: 
a. Kerjasama dibidang Bantuan Teknis misalnya: pelatihan penggunaan TTG, pelatihan peternak, 

pelatihan pembibitan tanaman. 
b. Kerja  sama  dibidang  Program  misalnya:  program  pertanian  terpadu,  program  peningkatan 

efisiensi hasil perikanan. 
c. Kerja sama dibidang Pendananan misalnya: pemberian modal kerja pada kelompok, pemberian 

pendanaan investasi pada kelompok, kerja sama penambahan modal pada UPK. 
 

Lembaga‐lembaga Mitra Kerja sama 
Lembaga‐lembaga yang dapat dijadikan mitra kerja sama adalah : 
1. Pemerintah  ataupun  Pemerintah  Daerah  yang  menyediakan  program‐program  pemerintah 

maupun pemerintah daerah. 
2. Lembaga Sektoral misalnya Dinas‐dinas yang ada di daerah yang sesuai dengan bidangnya. 
3. Swasta dengan program Corporate Social Responsibility (CSR).  
4. Lembaga Keuangan dengan  kerja  sama pemenuhan  kebutuhan pendanaan permodalan usaha 

masyarakat. 
 

Fungsi Kerja sama  
Kerjasama dengan pihak lain baik kelompok maupun UPK dapat berfungsi sebagai :  
a. Chanelling  artinya  hanya  sebagai  penyalur  program  kerja  sama  yang  telah  ditentukan  oleh 

lembaga  penyedia  program  sehingga  kelompok    atau  UPK  hanya  menyalurkan  saja  tanpa 
mempunyai  tanggung  jawab. Misalnya: penyaluran obat‐obatan dasar, penyaluran pendanaan 
peternakan, penyaluran pendanaan bencana, dan sebagainya. 

b. Executing artinya kelompok atau UPK diberikan  tanggung  jawab sebagai pengelola kerja  sama 
dengan aturan yang  sesuai dengan ketentuan kelompok atau UPK dengan model  ini UPK atau 
Kelompok mempunyai risiko‐risiko yang harus ditanggung. 

 
Hal‐hal yang harus dipersiapkan 
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Untuk melakukan kerja sama makan UPK maupun Kelompok harus mempersiapkan beberapa hal di 
antaranya : 
a. Legitimasi dan Akuntabilitas Kelembagaan 

- Legalitas Status kelembagaan 
- Organisasi 
- AD/ART 

b. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 
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- Administrasi 
- Pelaporan 
- Pertanggungjawaban 

c. Key Sucess Factors lainnya 
- Faktor – faktor kapasitas pengurus 
- Faktor – faktor masyarakat yang kondusif 
- Dsb. 

d. Mutual Benefit 
Pada  dasarnya  kerja  sama  akan  menghasilkan  benefit‐benefit  masing‐masing  lembaga  yang 
bekerja  sama  sehingga  UPK  maupun  Kelompok  harus  menyampaikan  beberapa  benefit 
(keuntungan) jika bekerja sama.  

 
Dalam  buku  Teach  Yourself  Negotiating,  karangan  Phil  Baguley,  dijelaskan  tentang  definisi 
NEGOSIASI yaitu suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh 
dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana  tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. 
Sedangkan negosiasi memiliki sejumlah karakteristik utama, yaitu: 
1. Senantiasa melibatkan orang – baik sebagai  individual, perwakilan organisasi atau perusahaan, 

sendiri atau dalam kelompok; 
2. memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal 

sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi; 
3. menggunakan  cara‐cara  pertukaran  sesuatu  –baik  berupa  tawar menawar  (bargain) maupun 

tukar menukar (barter); 
4. hampir  selalu  berbentuk  tatap‐muka  –yang menggunakan  bahasa  lisan,  gerak  tubuh maupun 

ekspresi wajah; 
5. negosiasi biasanya menyangkut hal‐hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita 

inginkan terjadi; 
6. ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak, meskipun 

kesepakatan itu misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat. 
 
 
 
Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat &  lokasi  pelatihan,  silahkan 
identifikasi / ditambahkan: 
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