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KATA PENGANTAR 
 

Dalam konteks pemberdayaan, kegiatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi yang terbaik adalah 
yang dilakukan sendiri oleh rakyat desa. Dalam hal  ini rakyat desa adalah pemilik proses dari suatu 
kegiatan  program  sekaligus  yang  paling  merasakan  dampak  langsung  dari  program.  Mereka 
bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi proses kegiatan program tersebut. 

Dari  proses  ini  diharapkan  rakyat  desa  termasuk  pelaku  di  desa mampu  menemukenali  sendiri 
masalah‐masalah yang  terjadi  sekaligus menemukan  solusi bagi perbaikan program di wilayahnya. 
Sesuai dengan prinsip‐prinsip dari pemantauan, pengawasan dan evaluasi di program,  tidak perlu 
ada  yang  dipersalahkan  jika  muncul  suatu  masalah  di  lapangan  yang  memerlukan  tindakan 
perbaikan.  Dengan  demikian,  kegiatan  pemantauan,  pengawasan  dan  evaluasi  bukanlah  sebuah 
kegiatan untuk mencari‐cari kesalahan dan penghakiman bagi orang‐orang yang dianggap lalai dalam 
melaksanakan  program,  tapi merupakan  bagian  dari  proses  pembelajaran  dan  pemberdayaan  di 
masyarakat. 

Kegiatan  penting  yang  harus  dilakukan  adalah  membangun  iklim  kerakyatan  yang  dapat 
menumbuhkan  prakarsa  dan  rasa  tanggung  jawab  rakyat  desa  untuk  berperan  serta  secara  lebih 
konstruktif  dan  aktif  dalam melakukan  kegiatan  pemantauan,  pengawasan  dan  evaluasi.  Hal  ini 
mencakup  penciptaan  semangat  kebersamaan  di  kalangan  rakyat  desa.  Pengembangan 
kebersamaan  adalah dasar untuk membangun daya  tahan masyarakat  terhadap  segala  tantangan 
dan  hambatan  dalam  melaksanakan  kegiatan  pemantauan,  pengawasan  dan  evaluasi  secara 
mandiri. 

Oleh karena itu, kepedulian masyarakat untuk ikut serta secara sukarela mengawasi dan memantau 
program  perlu  ditumbuhkan.  Dalam  rangka  menumbuhkan  kepedulian  masyarakat  diperlukan 
rangsangan  (stimulan), melalui  pembimbingan  dan  pelatihan,  sehingga  aktivitas masyarakat  yang 
peduli mempunyai  ruang  gerak  yang  lebih  luas  sekaligus memiliki  kemampuan  untuk melakukan 
pemantauan. 

Salah  satu  upaya  pendampingan masyarakat  dalam  aspek  pengawasan  program  adalah  kegiatan 
eksternal  monitoring  melalui  Community  Based  Monitoring  (CBM)  yaitu    sebuah  bentuk 
pendampingan  masyarakat  dalam  menggerakkan  warga  masyarakat  agar  lebih  peduli  pada 
pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.  

 

Jakarta, Oktober 2010 
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CARA MENGGUNAKAN BUKU INI 
 

 

Siapa yang dapat menggunakan buku ini? 

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

 

Siapa sasaran dari modul pelatihan ini? 

Modul  ini didesain untuk meningkatkan  kapasitas para pelaku program dan    anggota masyarakat 
yang  terlibat  dalam  merencanakan  kegiatan  dan  mengelola  kegiatan  pemantauan  berbasis 
masyarakat.  Sebaiknya  peserta  untuk  pelatihan  ini  sudah  pernah  terlibat  dalam  kegiatan 
pemantauan atau masyarakat yang ingin terlibat dalam pemantauan. Sasaran tersebut antara lain: 

• Kepala Desa. 

• Badan Permusyawaratan Desa. 

• Tim Pengelola Kegiatan. 

• Tim Penulis USulan. 

• Tim Pemantau. 

• Tim Pemelihara. 

• KPMD 

• Anggota Masyarakat 

 

Bagaimana cara menggunakan buku ini? 

Modul  pelatihan  ini  dirancang  untuk  menyediakan  beberapa  kebutuhan  peningkatan  kapasitas 
masyarakat dan pelaku program dalam melaksanakan  kegiatan pemantauan berbasis masyarakat. 
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 yang disediakan dalam buku ini meliputi: 

Modul 1  : PRAKEGIATAN 

Modul 2  : PELAKSANAAN 

Modul 3  : PELAPORAN 
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Modul 4  : KEBIJAKAN 

  

Modul 1: Prakegiatan 

Modul ini bertujuan untuk memberikan peningkatan kapasitas pada peserta latih mengenai berbagai 
hal  terkait  rekrutmen  masyarakat  peduli  dan  penguatan  niat  dan  motivasi.  Tanggungjawab 
keberhasilan program menjadi urusan kita bersama masyarakat.  

Modul ini digunakan jika terdapat beberapa kondisi sebagai berikut : 

• Adanya kesediaan masyarakat untuk melakukan pemantauan secara sukarela. 

• Proses  pemilihan  dan  penetapan  menjadi  tim  pemantau/  masyarakat  peduli  sering 
dipengaruhi berbagai kepentingan. 

• Masyarakat  masih  merasa  sungkan  atau  takut  akan  dampak  yang  akan  terjadi  bila 
melakukan pemantauan 

Modul ini meliputi : 

• Rekrutmen Masyarakat Peduli 

• Penguatan Niat dan Motivasi 

 
Modul 2: Pelaksanaan 
 
Modul ini bertujuan untuk memberikan peningkatan kapasitas pada peserta latih mengenai berbagai 
hal  terkait  masalah  keuangan  dalam  pengelolaan  kegiatan  UPK.  Teknik  pemantauan  dan 
pendanaannya 
 
Modul ini digunakan jika terdapat beberapa kondisi sebagai berikut : 

• Masyarakat masih belum terbekali dengan teknik pemantauan dan pendanaannya. 

• Masyarakat belum memahami dan terampil menggunakan instrumen pemantauan. 

Modul ini meliputi : 

• Teknik Pemantauan. 

• Mekanisme Pendanaan 
 
Modul 3: Pelaporan 
 
Modul ini bertujuan untuk memberikan peningkatan kapasitas pada peserta latih mengenai berbagai 
hal terkait masalah penyimpangan dan pelaporannya.  
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Modul ini digunakan jika terdapat beberapa kondisi sebagai berikut : 

• Masyarakat belum memahami mekanisme pelaporan. 
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• Masyarakat  belum  pernah mendapatkan  pelatihan  terkait masalah  penyimpangan  dalam 
program. 

 
 
Modul 4: Kebijakan 
 
Modul ini bertujuan untuk memberikan peningkatan kapasitas pada peserta latih mengenai berbagai 
hal terkait masalah peningkatan kapasitas dalam pengelolaan kegiatan UPK.  
 
Modul ini digunakan jika terdapat beberapa kondisi sebagai berikut : 

• Masyarakat belum memahamai arah dan kebijakan yang dikembangkan dalam pemantauan 
berbasis masyarakat dalam PNPM Perdesaan. 

• Masyarakat belum pernah mendapatkan pelatihan pemantauan berbasis masyarakat. 

 
Langkah Penyusunan Proses Pelatihan 

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

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

 

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

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

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

Penyelenggaraan  pelatihan  dapat  dilakukan  sekaligus  dalam  beberapa  hari,  sehingga  seluruh 
rangkaian  proses  pelatihan  terselesaikan.  Selain  itu  dapat  juga  dilakukan  secara  bertahap 
disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan program. Tetapi sebaiknya modul  ini dilatihkan pada saat 
sosialisasi program yaitu pada waktu MAD I dan MD I. 

Tempat  penyelenggaraan  kegiatan  pelatihan  sebaiknya  memanfaatkan  tempat  pertemuan  yang 
biasa  digunakan  oleh  masyarakat.  Seperti  untuk  peserta  pelatihan  adalah  Kepala  Desa,  Badan 
Permusyawaratan  Desa,  Tim  Pengelola  Kegiatan,  Tim  Penulis  USulan,  Tim  Pemantau,  Tim 
Pemelihara, KPMD, Anggota Masyarakat dapat dilakukan di balaidesa. Waktu pelaksanaannya dapat 
disesuaikan dengan aktivitas dari peserta.   

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

 

7 

Modul Masyarakat: Buku Pegangan Pelatih Pelatihan Pemantauan Berbasis Masyarakat 



Modul Masyarakat: Buku Pegangan Pelatih Pelatihan Pemantauan Berbasis Masyarakat 

8 
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No  Pokok Bahasan  Tujuan Pembelajaran  Metode  Bahan dan Media  Durasi 
1  PRAKEGIATAN 
1a  Rekrutmen 

Masyarakat Peduli 
• Peserta dapat memahami pentingnya 

rekrutmen masyarakat peduli untuk 
proses pemantauan. 

• Peserta dapat memahami latar 
belakang perlunya rekrutmen 
masyarakat peduli. 

• Peserta dapat menjelaskan tahapan 
rekrutmen masyarakat peduli. 

• Peserta dapat menjelaskan factor yang 
perlu dipertimbangkan dalam 
mengidentifikasi masyarakat peduli. 

• Peserta dapat menjelaskan metode 
mendorong kepedulian masyarakat. 

• Peserta dapat melakukan rekrutmen 
masyarakat peduli.  

• Curah Pendapat 
• Penjelasan 

• Bacaan: Rekrutmen Masyarakat Peduli  60’ 

1b  Penguatan  Niat 
dan Motivasi 

• Peserta memahami konsep 
membangun empati masyarakat 
terhadap program. 

• Peserta dapat menjelaskan nilai nilai 
dalam membangun niat dan motivasi. 

• Peserta memahami pentingnya 
penguatan niat dan motivasi. 

• Penjelasan 
• Curah Pendapat 

  

• Bacaan: Penguatan  Niat dan Motivasi.
 
 

90’ 

2  PELAKSANAAN 
2a  Teknik Pemantauan  • Peserta dapat menjelaskan instrument 

dan langkah langkah melakukan 
• Penjelasan 
• Curah pendapat 

• Bacaan: Teknik Pemantauan. 
 

120’ 
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pemantauan. 
• Peserta dapat menjelaskan target 

waktu pemantauan. 
• Peserta dapat melakukan pemantauan 

sesuai dengan teknik yang telah 
dipelajari.  

• Diskusi kelompok 
• Diskusi Pleno 
• Pengisian Format 

2b  Mekanisme 
Pendanaan 

• Peserta dapat menjelaskan sumber dan 
peruntukan dana. 

• Peserta dapat memahami mekanisme 
pendanaan dalam pemantauan 
berbasis masyarakat. 

• Penjelasan 
• Curah pendapat 

 

• Bacaan: Pendanaan. 
 

 

90’ 

3  PELAPORAN 
3  Mekanisme 

Pelaporan 
• Peserta dapat menjelaskan jenis dan 

pelaku penyimpangan dalam 
pelaksanaan program di masyarakat. 

• Peserta dapat menjelaskan 
penyampaian laporan sesuai dengan 
jenis dan pelakunya. 

• Peserta dapat menyusun laporan sesuai 
denga formatnya. 

• Penjelasan 
• Curah Pendapat 
• Diskusi Kelompok 
• Diskusi Pleno  
• Pengisian Format 

• Format Pelaporan 
• Bacaan: Pelaporan 

 

120’ 

4  KEBIJAKAN 
4  Mekanisme 

Pemantauan 
Berbasis 
Masyarakat 

• Peserta memahami pengertian, 
manfaat, tujuan dan prinsip 
pemantauan. 

• Peserta dapat menjelaskan 
pemantauan partisipatif oleh 
masyarakat. 

• Peserta memahami arah dan kebijakan 
yang dikembangkan dalam pemantauan 
berbasis masyarakat. 

• Penjelasan 
• Curah pendapat 

 

• Bacaan: PTO dan Penjelasannya, 
Panduan CBM 

 
     

90’ 

 



MODUL  : 1. PRAKEGIATAN 
 

POKOK BAHASAN  :  1.A. REKRUTMEN MASYARAKAT PEDULI 

TUJUAN  :  • Peserta dapat memahami pentingnya rekrutmen masyarakat peduli 
untuk proses pemantauan. 

• Peserta dapat memahami latar belakang perlunya rekrutmen 
masyarakat peduli. 

• Peserta dapat menjelaskan tahapan rekrutmen masyarakat peduli. 
• Peserta dapat menjelaskan factor yang perlu dipertimbangkan 

dalam mengidentifikasi masyarakat peduli. 
• Peserta dapat menjelaskan metode mendorong kepedulian 

masyarakat. 

• Peserta dapat melakukan rekrutmen masyarakat peduli. 

DURASI  :  60 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  Rekrutmen Masyarakat Peduli , PTO dan Penjelasannya 

 
PENGANTAR: 
 
Program‐program  pembangunan  yang  telah  dilaksanakan  dengan melibatkan masyarakat  seperti 
PNPM Mandiri Perdesaan, dimana salah satu misinya adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan 
kelembagaannya, namun pada kenyataan pelaksanaan program lebih mengarah pada pelaksanaan 
Project,  yang  lebih mengutamakan  formalitas  “kejar  tayang”  ketimbang hakikat  “pemberdayaan” 
masyarakat, sebagai contoh : untuk pengawasan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di 
desa, maka dibentuk tim pemantau dari unsur masyarakat yang dipilih pada saat Musyawah Desa 
(MD  III)  hasil  penetapan  usulan,  bukan  dibentuk  pada MD1  (Musyawarah  Sosialisasi),  sehingga 
pemantau  yang  terpilih  tidak  lagi  bermotivasi  sukarela melainkan  cenderung  disebabkan  adanya 
“sesuatu” dengan kata lain adanya “dana program”. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
1. Fasilitator menjelaskan  (secara  singkat)  tujuan  yang  hendak  dicapai  dari  pembahasan materi 

pada sesi ini.  
2. Kemudian  lakukan brainstrorming  tentang haal hal yang  terkait dengan rekrutmen masyarakat 

peduli dengan cara menggali pengalaman peserta, dengan beberapa pertanyaan penggerak yang 
dapat  diajukan  antara  lain  :    Bagaimana  wujud  kepedulian  seseorang  pd  suatu  kegiatan? 
Bagaimanakah cara mengetahui orang yg peduli dengan suatu kegiatan? 
Disusul pertanyaan‐pertanyaan  lain sesuai dinamikan yang terjadi di kelas, misalnya  : mengapa 
demikian?,  bagaimana  pendapat  yang  lainnya?  apa  alasannya  atau  dasar  pemikirannya?  dan 
sebagainya. 
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3. Jawaban‐jawaban  peserta  ditulis  pada  kertas  plano,  kemudian  fasilitator  bersama  peserta 
membahasnya  dan  membuat  suatu  rumusan  pernyataan  yang  menggambarkan  aktivitas 
perlunya rekrutmen masyarakat yang peduli akan keberlangsungan PNPM Mandiri Perdesaan. 

4. Fasilitator memberikan penjelasan tentang latar belakang rekutmen masyarakat peduli, tahapan 
rekrutmen  masyarakat  peduli,  factor  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  mengidentifikasi 
masyarakat peduli dan metode mendorong kepedulian masyarakat. 
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5. Buka  kesempatan  pada  peserta  untuk  menyampaikan  pertanyaan  atau  pendapat  terkait 
penjelasan yang  telah disampaikan  tadi. Beri pertanyaan  lanjutan mengenai permasalahan hal 
hal tersebut diatas. Setelah jawaban yang terkumpul kita anggap memenuhi, kemudian berikan 
tanggapan atas pertanyaan‐pertanyaan tersebut sekaligus penegasan‐penegasan.  

6. Kemudian  akhiri  sesi  ini  dengan  membangun  komitmen  bersama  untuk  melaksanakan 
rekrutmen masyarakat peduli. 

 
PENJELASAN MATERI: 
 
Berdasarkan  fakta dan pengalaman pada pelaksanaan PPK‐II, dimana  tim pemantau  ini diaktifkan 
dan  dibina/dilatih  oleh  LSM  dalam  kaitannya  dengan  PBM  (Province Based Monitoring),  ternyata 
mereka menuntut honor dan sertifikasi, karena mereka membandingkan dengan TPK (Tim Pelaksana 
Kegiatan) di desa yang mendapat honor atau mendapat bagian dana program sebesar 3 % dari total 
alokasi dana yang disalurkan ke desa. 
Kalau  memang  hakikat  pemantau  dari  masyarakat  adalah  sebagai  “Kontrol  Publik”  seharusnya 
pemantau  tersebut  dicari  dan  ditemukan  sebelum  pelaksanaan MD  I,  sehingga  pemantau  dapat 
melakukan memantauan  sejak persiapan pelaksanaan  atau pada  saat perencanaan, disamping  itu 
dalam  rangka meningkatkan  kapasitas  lembaga  yang  ada,  seharusnya  sejak  awal melibatkan BPD 
yang mempunyai fungsi kontrol dan pengawasan pembangunan di desanya. 
Untuk menumbuhkan  kesadaran  pemantau  dari  unsur masyarakat, maka  diperlukan  pendekatan 
dengan  masyarakat  setempat  oleh  fasilitator/pendamping  yang  mempunyai  empati  dan  kredo 
sebagai berikut: 

 
”Datangi mereka, 
Tinggallah bersama mereka, 
Belajarlah dari mereka, 
Cintailah mereka, 
Mulailah membangun dengan keahlian yang mereka miliki dan 
sumberdaya yang telah dimiliki dan, 
Biarkanlah mereka dengan bangga mengatakan inilah karya kami”. 
 

Hal  ini  penting  dipahami  oleh  fasilitator/pendamping  dalam  melakukan  tahapan  penyadaran 
masyarakat yang sesuai dengan akar budaya masyarakat, sehingga dapat mengenal dan menemukan 
masyarakat peduli terhadap pelaksanaan  pembangunan di wilayahnya. 
 
Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat &  lokasi  pelatihan,  silahkan 
identifikasi / ditambahkan: 
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MODUL  : 1. PRAKEGIATAN 
 

POKOK BAHASAN  :  1.B. PENGUATAN NIAT DAN MOTIVASI 

TUJUAN  :  • Peserta memahami konsep membangun empati masyarakat 
terhadap program. 

• Peserta dapat menjelaskan nilai nilai dalam membangun niat dan 
motivasi. 

• Peserta memahami pentingnya penguatan niat dan motivasi. 

DURASI  :  90 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  Penguatan  Niat dan Motivasi , PTO dan Penjelasannya 

 
PENGANTAR: 
 
Sebagaimana  diketahui,  untuk  saat  ini,  kesadaran  masyarakat  terhadap  hak‐hak  pembangunan 
masih  rendah,  kebanyakan  dari  mereka  menganggap  hak  pembangunan  hanya  sebatas  saat  
perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  belaka,  sedang  hak  memelihara  dan 
memantau/melakukan pengawasan masih  sering  terabaikan.   Kondisi  ini  yang menjadikan bahwa 
hak‐hak  pembangunan  hanya  dimaknai  secara  parsial  tidak  menyeluruh  mulai  dari  proses 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pemeliharaan.  
Agar  masyarakat  memahami  hak‐hak    pembangunan  secara  utuh,  maka  harus  dilakukan 
penyadaran  terhadap  mereka    dengan  memberikan  informasi    mengenai  arah  dan  kebijakan 
pembangunan yang ada. Penyadaran yang demikian ini harus dilakukan secara berulang‐ulang  dan 
tidak  kenal  henti,  dalam  berbagai  kesempatan  dan  forum  yang  memungkinkan  untuk 
menyampaikan  hal  itu.    Hal  ini  perlu  dilakukan  karena  proses  penyadaran  merupakan  proses 
perubahan sosial yang harus dilakukan di dalam masyarakat sebagai suatu proses yang terencana. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
1. Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
2. Jelaskan tentang pengertian membangun empati masyarakat. 
3. Curah  pendapat manfaat membangun  empati masyarakat  dan  buat  penegasan manfaat  dari 

membangun empati masyarakat. 
4. Jelaskan tentang nilai nilai dalam membangun niat dan motivasi.  
5. Lakukan curah pendapat tentang nilai nilai dalam membangun niat dan motivasi. 
6. Tutup sesi pembahasan  ini dengan membuat pembulatan dan penegasan – penegasan  tentang 

pentingnya penguatan niat dan motivasl dalam melakukan pengawasan dan bangun komitmen 
bersama dalam membangun niat dan motivasi. 
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PENJELASAN MATERI: 
 
Dalam  upaya  menumbuhkan  masyarakat  yang  berwatak  pluralis  dan  humanis,  setidaknya  bisa 
dicapai dengan berupaya menanamkan beberapa nilai yang bisa berasal dari dasar  filosofis negara 
yaitu pancasila, yang diakui bersumber nilai‐nilai dasar negara. Dalam praksisnya,  tema‐tema yang 
pas diusung dalam implementasi nilai‐nilai dasar tersebut, yaitu: 
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1. Tema Ketuhanan 
Tema Ketuhanan mencakup aspek‐ aspek antara lain: 
1. Ketaqwaan, adalah suatu sikap dan prilaku siswa yang mencerminkan ketaatan, ketundukan 

dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.  
2. Toleransi, yaitu suatu sikap menenggang rasa (menghargai, membolehkan) orang lain untuk 

beragama, berkepercayaan, berpendirian dan berpendapat berbeda dengan diri individu.  
2. Tema Kemanusiaan 
Tema kemanusiaan mencakup aspek humanis dan kesederajatan: 
1. Humanis adalah suatu sikap yang menjunjung tinggi nilai‐nilai kemanusiaan.  
2. Kesederajatan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak dan 

persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. 
3. Tema Persatuan dan Kesatuan 
Tema  persatuan  dan  kesatuan  yang  dimaksud  dapat membentuk  pikiran,  pemahaman  dan  sikap 
atau  prilaku  yang  senantiasa  mengutamakan  keutuhan  dan  kedaulatan  kolektif  sebagai  warga 
masyarakat  dan warga  bangsa  dengan  semangat  pluralitas  antar  budaya.  Aspek‐aspeknya  antara 
lain: Mengutamakan keutuhan bangsa yaitu menciptakan kehidupan yang harmonis antar  sesama 
warga bangsa yang mempunyai keragaman budaya dalam rangka mewujudkan bangsa yang bersatu. 
4. Tema Kerakyatan 
Aspek‐aspeknya antara lain: 
1. Mengutamakan kepentingan bersama, yaitu suatu sikap yang lebih mengedepankan 

kepentingan bersama tanpa dibatasi oleh unsur‐unsur keragaman budaya. 
2.  Mengutamakan  Musyawarah  dan  Mufakat,  yaitu  suatu  sikap  yang  lebih  mengedepankan 

musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan permasalahan untuk kepentingan bersama. 
 
3. Kekerabatan, yaitu  suatu  sikap bersahabat, kekeluargaan yang  lahir dari  rasa persaudaraan dan 

menjadi bagian dari kelompok dan masyarakat. 
5. Tema Keadilan 
Aspek‐aspeknya antara lain: 
1. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu: suatu sikap sadar dalam menjaga keseimbangan 

antara hak dan kewajibannya sebagai manusia. 
2.  Rasionalitas  antar  budaya,  dimaksud  sebagai  suatu  sikap  yang  menganggap  bahwa  dengan 

menggunakan  pikiran  secara  cerdas  dapat  memecahkan  segala  bentuk  permasalahan  yang 
dihadapi dalam masyarakat multi‐budaya. 

3.  Anti  diskriminasi  dan  marjinalisasi,  yaitu  suatu  sikap  yang  menunjukkan  kesamaan  hak  dan 
kesempatan dalam aktivitas kehidupan sebagai warga manusia. 

 
Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat &  lokasi  pelatihan,  silahkan 
identifikasi / ditambahkan: 
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MODUL  : 2. PELAKSANAAN 
 

POKOK BAHASAN  :  2.A. TEKNIK PEMANTAUAN 

TUJUAN  :  • Peserta dapat menjelaskan instrument dan langkah langkah 
melakukan pemantauan. 

• Peserta dapat menjelaskan target waktu pemantauan. 

• Peserta  dapat melakukan  pemantauan  sesuai  dengan  teknik  yang 
telah dipelajari. 

DURASI  :  120 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  Teknik Pemantauan, PTO dan Penjelasannya 

 

PENGANTAR: 

 
Dalam melaksanakan pemantauan pembangunan di desanya, Masyarakat Peduli (MP) akan dibekali 
dengan beberapa instrumen, instrumen tersebut adalah  : 
a. Instrumen Tahapan Kegiatan PNPM MP 
b. Instrumen sarana dan prasarana yang dibangun 
c. Format Laporan Penanganan Masalah 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
1. Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
2. Jelaskan tentang instrument dan langkah langkah melakukan pemantauan. 
3. Curah pendapat tentang instrument dan langkah langkah melakukan pemantauan. 
4. Jelaskan tentang format laporan penanganan masalah.  
5. Lakukan  curah  pendapat  tentang  hambatan  apa  saja  yang  terkait  dengan  pengisian  format 

laporan penanganan masalah. 
6. Bagilah peserta menjadi beberapa kelompok dengan jumlah anggota 4 – 5 orang untuk mengisi 

format laporan penanganan masalah. 
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 

teknik pemantauan dalam melakukan pemantauan berbasis masyarakat. 
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PENJELASAN MATERI: 
 
Langkah‐langkah dalam melakukan pemantauan adalah sebagai berikut : 
1. Masyarakat Peduli melakukan pemantauan pembangunan di desa masing‐masing, untuk saat 

ini karena diinisiasi oleh PNPM MP maka objek pemantauan yang dipantau adalah PNPM MP. 
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2. Sebelum melakukan pemantauan, terlebih dulu berkoordinasi dengan lembaga terkait di desa 
seperti  BPD,  Kepala  Desa,  dan  lembaga  pelaksana  PNPM  MP  yang  ada  di  desa  untuk 
menyampaikan kegiatan pemantauan yang akan dilakukan. 

3. Setelah berkoordinasi dengan  lembaga  terkait, Masyarakat Peduli dapat memilih  topik yang 
akan dipantau, tidak semua topik harus dipantau tergantung dari minat dan kesempatan dari 
Masyarakat  Peduli  (topik  pemantauan  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  pertama  tahapan 
kegiatan PNPM MP, kedua sarana dan prasarana yang dibangun).  

4. Masyarakat  Peduli  pada  saat  melakukan  pemantauan  membawa  instrumen  yang  sudah 
disiapkan sesuai dengan topik yang akan dipantau. 

5. Masyarakat  peduli memberi  tanda  contreng  (  )  di  instrumen  pemantauan  tersebut  sesuai 
dengan kondisi yang diamati pada saat melakukan pemantauan. 

6. Apabila  saat melakukan pemantauan menemukan  adanya penyimpangan maka Masyarakat 
Peduli  yang melakukan  pemantauan mengisi  format  “Laporan  Penanganan Masalah”  yang 
sudah disediakan. 

7. Format “Laporan Penanganan Masalah” ini dijadikan sebagai dasar pengisian format 70 a‐d 
8. Setelah  melakukan  pemantauan,    Masyarakat  Peduli  mengumpulkan  laporan  hasil 

pemantauan ke koordinator desa masing‐masing. 
9.  Sebelum  hasil‐hasil  pemantauan  didistribusikan  ke  pihak‐pihak  terkait,  hasil‐hasil 

pemantauan dibahas terlebih dulu dengan lembaga terkait di tingkat desa. 
10. Setelah dibahas di tingkat desa hasil‐hasil pemantauan diserahkan ke BKAD sebagai  lembaga 

di tingkat kecamatan yang berwenang dalam mengelola hasil‐hasil pemantauan. 
11. PML  sebagai  bagian  dari  BKAD  harus  mampu  mengatur  keluar  masuknya  laporan  hasil 

pemantauan secara bertanggung jawab kepada pihak‐pihak yang memerlukan  laporan hal  ini 
perlu dilakukan agar laporan hasil pemantauan dapat dimanfaatkan secara tepat . 

12. Dokumen hasil pemantauan disimpan sebagai dokumen resmi yang dilindungi dan diarsipkan 
di sekretariat BKAD. 

13. Laporan  hasil  pemantauan  dapat  diberikan  kepada  pihak‐pihak  yang  sekiranya  dapat 
menindaklanjuti hasil temuan oleh Masyarakat Peduli. 

14. Adapun jenjang wewenang yang menindaklanjuti hasil temuan adalah sebagai berikut : 
• Hasil temuan disampaikan ke FK apabila menyangkut pelaksana/pelaku PNPM MP di desa 
• Hasil temuan disampaikan ke Faskab apabila menyangkut FK 
• Hasil temuan disampaikan ke Korprov apabila menyangkut Faskab 
• Hasil temuan disampaikan ke PJOK Kabupaten apabila menyangkut PJOK Kecamatan. 
• Hasil temuan disampaikan ke PJOK Provinsi apabila menyangkut PJOK Kabupaten. 
 

Target Waktu Pemantauan 
Target waktu pemantauan  adalah  selama proses pembangunan/kegiatan  itu berjalan, namun  ada 
beberapa titik kritis yang perlu dipantau di setiap proses tahapan kegiatan, sebagai contoh : 

1. Tahap perencanaan yang perlu dipantau adalah : 
• Pada tahap musyawarah, keterlibatan masyarakat dalam mengikuti musyawarah. 
• Pada saat pengambilan keputusan. 

 
2. Tahap Pelaksanaan 

• Kualitas pembangunan fisik 
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• Pengiriman barang dan bahan sesuai kualitas dan volume 
• Pembayaran tenaga kerja sesuai harga (tidak ada potongan) 
• Penyaluran dana untuk barang dan bahan 

 
3. Tahap Pasca Pelaksanaan 

• Musyawarah serah terima dan pertanggungajwaban 
• Pemeliharaan pasca pelaksanaan 
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Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat &  lokasi  pelatihan,  silahkan 
identifikasi / ditambahkan: 
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MODUL  : 2. PELAKSANAAN 
 

POKOK BAHASAN  :  2.B. MEKANISME PENDANAAN 

TUJUAN  :  • Peserta dapat menjelaskan sumber dan peruntukan dana. 

• Peserta  dapat  memahami  mekanisme  pendanaan  dalam 
pemantauan berbasis masyarakat. 

DURASI  :  90 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  Pendanaan , PTO dan Penjelasannya 

 
PENGANTAR: 
 
Sumber pendanaan untuk kegiatan pemantauan oleh masyarakat, murni bersumber dari  swadaya 
masyarakat,   namun demikian  tidak menutup kemungkinan menerima sumbangan atau kontribusi 
dunia  usaha/swasta  (Corporate  Social  Responsibility/CSR)  atau  dari  sumber  lain  yang  tidak 
mengikat, seperti sumbangan dari pihak yang membutuhkan informasi. 
Disamping  itu  berkaitan  dengan  CBM  ini  Satker  PNPM  Mandiri  Perdesaan  Ditjen  PMD  akan 
menyediakan  DOK  Pemantauan  Masyarakat  yang  dikelola  secara  mandiri  oleh  BKAD  melalui 
Pengurus UPK. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
1. Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
2. Jelaskan tentang sumber pendanaan dan peruntukannya. 
3. Curah  pendapat  tentang  sumber  pendanaan  dan  peruntukannya  kalau memang  ada  sumber 

sumber pendanaan lainnya yang tidak bertentangan dan tidak mengikat. 
4. Jelaskan tentang mekanisme pendanaan dalam pemantauan berbasis masyarakat. 
5. Curah pendapat tentang mekanisme pendanaan dalam pemantauan bebasis masyarakat. 
6. Tutup  sesi pembahasan  ini dengan membuat pembulatan dan penegasan  tentang pentingnya 

pengelolaan pendanaan dalam pemantauan berbasis masyarakat. 
 

PENJELASAN MATERI: 
 
Kegiatan  yang  dilakukan  oleh  para  pemantau  sukarela  adalah mencatat  dan melaporkan  kepada 
pihak  yang  danggap  punya  kewenangan meninandaklanjuti  secepatnya.  Disamping  itu  pemantau 
sukarela akan melalukan klarifikasi dan  investigasi berdasarkan  laporan atau  issu yang berkembang 
menyankut penyimpangan kegiatan pembangunan di wilayah desanya.  
Dalam peningkatan kapasitas masyarakat pemantau sukarela, perlu diberikan pelatiahan‐pelatihan 
menyakut: 
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a. Penguatan sikap dan niat 
b. Peningkatan pengetahuan 
c. Peningkatan ketrampilan memantau 
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  maka  alokasi  dana  yang  dibutuhkan  adalah  untuk  hal  sebagai 
berikut :  
a.  ATK  (Alat Tulis Kantor) 

Diperuntukan untuk mecatat dan membuat laporan, 
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b.  Dana Transportasi dan Akomodasi 
Diperuntukan untuk meperlancar proses pemantauan ke wilayah yang cukup sulit 

c.  Peningkatan Kapasitas 
Dana yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pelatihan masyarakat pemantau yang 
diharapkan bersumber dari pihak luar. 

 
 
Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat &  lokasi  pelatihan,  silahkan 
identifikasi / ditambahkan: 
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MODUL  : 3. PELAPORAN 
 

POKOK BAHASAN  :  3.A. MEKANISME PELAPORAN 

TUJUAN  :  • Peserta dapat menjelaskan jenis dan pelaku penyimpangan dalam 
pelaksanaan program di masyarakat. 

• Peserta dapat menjelaskan penyampaian laporan sesuai dengan 
jenis dan pelakunya. 

• Peserta dapat menyusun laporan sesuai denga formatnya. 

DURASI  :  120 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  Pelaporan , PTO dan Penjelasannya 

 
PENGANTAR: 
 
Format  pelaporan  dapat mengacu  pada  instrumen  yang  sudah  ada,  yaitu  ada  3  (tiga)  instrumen 
yang dapat digunakan oleh Masyarakat Peduli dalam melaksanakan pemantauan. Ketiga instrumen 
yang sudah diisi inilah yang dijadikan sebagai bahan pelaporan oleh Masyarakat Peduli. Laporan ini 
selanjutnya dapat disampaikan kepada pihak‐pihak yang membutuhkan dan memungkinkan untuk 
menindaklanjutinya. Agar  laporan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Masyarakat Peduli dapat 
dimanfaatkan secara tepat dan  dapat dipertanggungjawabkan maka laporan tersebut diarsipkan di 
kantor BKAD . 
 
PANDUAN FASILITASI: 
1. Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
2. Jelaskan tentang jenis dan pelaku penyimpangan dalam pelaksanaan program di masyarakat. 
3. Curah  pendapat  tentang  jenis  dan  pelaku  penyimpangan  dalam  pelaksanaan  program  di 

masyarakat. 
4. Jelaskan  tentang  rekomendasi  pelaporan  atau  penyampaian  laporan  sesuai  dengan  jenis  dan 

pelakunya. 
5. Curah pendapat tentang rekomendasi pelaporan atau penyampaian laporan sesuai dengan jenis 

dan pelakunya. 
6. Jelaskan tentang format pelaporan.  
7. Lakukan  curah  pendapat  tentang  hambatan  apa  saja  yang  terkait  dengan  pengisian  format 

pelaporan, terkait dengan pengawasan berbasis masyarakat. 
8. Bagilah  peserta  menjadi  3  kelompok  dengan  jumlah  anggota  disesuaikan  dengan  peserta 

pelatihan untuk membuat satu laporan. Tiap kelompok membuat satu laporan. 
9. Hasil  diskusi  Kelompok  di  Plenokan  dengan  cara  tiap  tiap  kelompok  secara  sukarela 

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

terkait hal hal yang telah dipresentasikan oleh tiap kelompok. 
11. Tutup  sesi pembahasan  ini dengan membuat pembulatan dan penegasan  tentang pentingnya 

penyusunan laporan sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan. 
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PENJELASAN MATERI: 
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Apabila ada hal‐hal yang berkaitan dengan penyimpangan baik dalam proses pelaksanaan kegiatan 
maupun  dalam  penggunaan  anggaran  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  PNPM  MP  di  berbagai 
tingkatan, maka Masyarakat  Peduli  dapat menyampaikan  temuan  ini  kepada  pihak‐pihak  terkait 
secara berjenjang. 
Di  bawah  ini  adalah  beberapa  varian  mengenai  penyimpangan  yang  ada  di  lapangan  dan  cara 
melaporkannya. 
Penyimpangan yang dilakukan oleh Pelaku PNPM MP dari unsur Masyarakat  

Penyimpangan‐penyimpangan  yang dilakukan oleh pelaku PNPM MP dari unsur masyarakat 
dapat berupa : 
1. Pelaksanaan proses kegiatan di desa yang tidak sesuai dengan PTO 

Yang harus dilakukan oleh Masyarakat Peduli adalah sebagai berikut : 
• Memberi masukan kepada pihak yang terkait agar mematuhi aturan yang sudah ada di 

PTO 
• Menyampaikan kepada FK bahwa kegiatan di masyarakat tidak sesuai dengan proses 

yang ada agar pihak‐pihak pelaksana   PNPM MP yang ada di desa diingatkan untuk 
memenuhi tahapan yang sudah ada. 

• Menyampaikan kepada PJO Kecamatan 
• Menyampaikan kepada Faskab 
• Menyampaikan kepada PJO Kab 

 
2. Pelaksanaan proses kegiatan di tingkat kecamatan yang tidak sesuai dengan PTO 

Yang harus dilakukan oleh Masyarakat Peduli adalah sebagai berikut : 
• Memberi masukan kepada pihak yang terkait agar mematuhi aturan yang sudah ada di 

PTO 
• Menyampaikan kepada FK  
• Menyampaikan kepada Faskab 
• Menyampaikan kepada PJO Kab 
 

3. Adanya penyimpangan penggunaan dana oleh TPK 
Yang harus dilakukan oleh Masyarakat Peduli adalah sebagai berikut : 
• Melaporkan kepada Kepala Desa dan atau BPD setempat 
• Melaporkan kepada FK  
• Melaporkan kepada Faskab 
• Melaporkan kepada PJO Kecamatan 
• Melaporkan Kepada PJO Kabupaten 
• Melaporkan kepada SP2M Provinsi 

 
4. Adanya penyimpangan penggunaan dana oleh Pengurus UPK. 

Yang harus dilakukan oleh masyarakat peduli adalah sebagai berikut : 
• Melaporkan kepada Kades/BPD 
• Melaporkan kepada FK 
• Melaporkan kepada Faskab 
• Melaporkan kepada PJO Kecamatan 
• Melaporkan kepada  PJO Kab 
• Melaporkan kepada SP2M Provinsi 
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5. Adanya  pembangunan  sarana  prasarana  yang  tidak  sesuai  dengan  spesifikasi  yang 

diusulkan. 
Yang harus dilakukan oleh Masyarakat Peduli adalah sebagai berikut : 
• Melaporkan kepada Kades/BPD 
• Melaporkan kepada FT/FK 
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• Melaporkan kepada PJO  Kecamatan 
• Melaporkan kepada  Fastekab 
• Melaporkan kepada PJO Kabupaten 
• Melaporkan kepada SP2M Provinsi 

 
Penyimpangan/Pelanggaran yang Dilakukan oleh Aparat 

Hal‐hal  yang  termasuk  penyimpangan/pelanggaran  seperti  penggunaan  dana/anggaran  dan 
cara melaporkannya adalah sebagai berikut : 

 
1. Pelanggaran oleh  aparat desa 

Yang dapat dilakukan oleh Masyarakat Peduli adalah sebagai berikut : 
• Melaporkan kepada Kades/ BPD 
• Melaporkan kepada FK  
• Melaporkan kepada Camat/ PJO kecamatan 
• Melaporkan kepada Faskab 
• Melaporkan kepada PJO Kab 
• Melaporkan kepada SP2M Provinsi 
• Melaporkan kepada PJO Prov 

 
2. Pelanggaran oleh Aparat kecamatan. 

Yang dapat dilakukan oleh Masyarakat Peduli adalah sebagai berikut : 
• Melaporkan kepada Kepala Desa/BPD 
• Melaporkan kepada FK 
• Melaporkan kepada Camat/ PJO Kecamatan 
• Melaporkan kepada Faskab  
• Melaporkan kepada PJOK Kabupaten 
• Melaporkan kepad SP2M Provinsi 
• Melaporkan kepada PJO Prov 

 
3. Pelanggaran oleh Aparat kabupaten  

Yang dapat dilakukan oleh Masyarakat Peduli adalah sebagai berikut : 
• Melaporkan kepada Kepala Desa/BPD 
• Melaporkan kepada FK 
• Melaporkan kepada PJO Kecamatan 
• Melaporkan kepada Faskab 
• Melaporkan kepada PJO Kab 
• Melaporkan kepada SP2M Provinsi 
• Melaporkan kepada PJOK Provinsi 

 
Penyimpangan/Pelanggaran  yang  Dilakukan  oleh  Fasilitator  Kecamatan  (FK/FT)  dan  Fasilitator 
Kabupaten. 

Hal‐hal yang dikategorikan sebagai penyimpangan/pelanggaran oleh FK/FT atau Faskab adalah 
sebagai berikut : 
1. Tidak memfasilitasi proses kegiatan di masyarakat sesuai dengan PTO 

22 

Yang dapat dilakukan oleh Masyarakat Peduli adalah sebagai berikut : 
• Melaporkan kepada Kades/BPD 
• Melaporkan kepada PJO Kecamatan 
• Melaporkan kepada Faskab 
• Melaporkan kepada PJO Kab 
• Melaporkan kepada SP2M Provinsi 
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• Melaporkan kepada PJO Prov 
 

2. Sering meninggalkan tugas tanpa keterangan yang jelas. 
Yang dapat dilakukan oleh Masyarakat Peduli adalah sebagai berikut : 
• Melaporkan kepada Kepala Desa/BPD 
• Melaporkan kepada PJOK Kecamatan 
• Melaporkan kepada Faskab 
• Melaporkan kepada PJO Kab 
• Melaporkan kepada SP2M Provinsi 
• Melaporkan kepada PJO Prov 

 
3. Meminta /Meminjam uang ke UPK 

Yang dapat dilakukan oleh Masyarakat Peduli adalah sebagai berikut : 
• Melaporkan kepada  Camat /PJO Kecamatan 
• Melaporkan kepada PJO Kab 
• Melaporkan kepada Faskab 
• Melaporkan kepada SP2M Provinsi 
• Melaporkan kepada PJO Prov 

 
4. Meminta/meminjam uang ke TPK 

Yang dapat dilakukan oleh Masyarakat Peduli adalah sebagai berikut : 
• Melaporkan kepada Kepala Desa/BPD 
• Melaporkan ke PJO Kecamatan 
• Melaporkan kepada Faskab 
• Melaporkan kepada PJO Kab 
• Melaporkan kepada SP2M Provinsi 
• Melapiorkan kepada PJO Prov 

 
5. Bersekongkol dengan kontraktor/pihak ketiga 

Yang dapat dilakukan oleh Masyarakat Peduli adalah sebagai berikut : 
• Melaporkan kepada Kades/BPD 
• Melaporkan kepada PJO Kecamatan 
• Melaporkan kepada PJO Kab 
• Melaporkan kepada Faskab 
• Melaporkan kepada SP2M Provinsi 
• Melaporkan kepada PJO Provinsi 

 
6. Terlibat dalam partai politik 

Yang dapat dilakukan oleh Masyarakat Peduli  adalah sebagai berikut : 
• Melaporkan kepada Kades/BPD 
• Melaporkan kepada PJO  Kecamatan 
• Melaporkan kepada Faskab 
• Melaporkan kepada PJO Kab 
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• Melaporkan kepada SP2M Provinsi 
• Melaporkan kepada PJO Provinsi 
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Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat &  lokasi  pelatihan,  silahkan 
identifikasi / ditambahkan: 
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MODUL  : 4. KEBIJAKAN 
 

POKOK BAHASAN  :  4.A. MEKANISME PEMANTAUAN BERBASIS MASYARAKAT 

TUJUAN  :  • Peserta memahami pengertian, manfaat, tujuan dan prinsip 
pemantauan. 

• Peserta dapat menjelaskan pemantauan partisipatif oleh 
masyarakat. 

• Peserta memahami arah dan kebijakan yang dikembangkan dalam 
pemantauan berbasis masyarakat. 

DURASI  :  90 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  Panduan CBM, PTO dan Penjelasannya 

 
PENGANTAR: 
 
Salah  satu upaya pendampingan masyarakat dalam aspek pengawasan program adalah  kegiatan 
eksternal  monitoring  melalui  Community  Based  Monitoring  (CBM)  yaitu    sebuah  bentuk 
pendampingan  masyarakat  dalam  menggerakkan  warga  masyarakat  agar  lebih  peduli  pada 
pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
1. Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
2. Jelaskan tentang pengertian, manfaat, tujuan dan prinsip pemantauan berbasis masyarakat. 
3. Curah pendapat tentang pengertian, manfaat, tujuan dan prinsip pemantauan. 
4. Jelaskan tentang kerangka kerja dan strategi pemantauan berbasis masyarakat.  
5. Lakukan curah pendapat tentang pengertian, manfaat, tujuan dan prinsip pemantauan.. 
6. Jelaskan tentang tanggung jawab pelaku dalam pemantauan berbasis masyarakat. 
7. Lakukan  curah  pendapat  tentang  tanggung  jawab  pelaku  dalam  pemantauan  berbasis 

masyarakat  dan  apa  saja  yang  bisa  dilakukan  oleh masyarakat  sesuai  karakteristik  local  dan 
permasalahannya. 

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 
pemantauan berbasis masyarakat sebagai penyangga program. 

 
PENJELASAN MATERI: 
 
Community  Based  Monitoring  (CBM)  adalah  nama  kegiatan  yang  menginisiasi  dan  mendorong 
gerakan masyarakat desa untuk  turut andil dalam kegiatan pembangunan di desa, dan mengambil 
peran  aktif  menjaga  proses  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pelestarian  program  dalam  suatu 
kegiatan pengawasan dan pemantauan.  
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Masyarakat Peduli  (MP) adalah warga desa yang dengan  sukarela melibatkan diri dalam kegiatan 
pemantauan yang berbasis masyarakat (CBM). Dengan demikian mereka secara sukarela turut serta 
memberikan  kontribusi  dalam  menjaga  program  pembangunan  tersebut,  melalui  kegiatan 
pengawasan dan pemantauan. 
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Pendamping Monitoring  Lokal  (PML)    adalah  seseorang  yang  ditunjuk  dan  diangkat  oleh  Forum 
Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan merupakan bagian atau organ dari lembaga tersebut. PML 
adalah pelaksana  tugas  salah  satu  fungsi BKAD melakukan pemantauan program  yang peduli dan 
mau  terlibat  secara  sukarela  dalam  pemberdayaan  masyarakat  dengan  cara  mendampingi  dan 
melatih Masyarakat Peduli (MP) yang terlibat dalam kegiatan pemantuan.  
Community Participatory Monitoring (CPM) adalah sebuah metode yang akan dipergunakan untuk 
pendampingan dalam menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan 
program pembangunan di wilayahnya, terutama dalam kegiatan pengawasan dan pemantauan. 
Pengawasan  dan  Pemantauan  yang  selanjutnya  disebut  monitoring,  adalah  proses  mengamati 
secara menyeluruh, yang dilakukan secara terus menerus melalui CBM. Monitoring bertujuan untuk 
mengetahui perkembangan proses perencanaan, pelaksanaan dan  rancangan keberlanjutan PNPM 
Mandiri  Perdesaan  di  desa,  maupun  kecamatan  tempat  pelaksanaan  program,  sekaligus  juga 
mencari  alternatif  solusi  dan  pemecahan  masalah,  yang  ditemukan  bersama  seluruh  elemen 
masyarakat.   
 
Tujuan 
Tujuan Umum 

Mengembangkan dan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk mengawasi dan menjaga 
pelaksanaan  pembangunan    di  perdesaan  dari  berbagai  program  pembangunan  desa 
lainnya, sehingga terjadi peningkatan kualitas dan efektivitas pembangunan di perdesaan 

Tujuan Khusus 
a. Teridentifikasinya  relawan‐relawan  setempat  yang  peduli  terhadap  pembangunan  di 

perdesaan,  sehingga pelaksanaan program dapat berjalan  secara  lebih  transparan dan 
partisipatif.   

b. Mendorong  pengelolaan  program  pembangunan  secara  lebih  efektif  dan 
berkelanjutan/lestari. 

c. Mendorong  terbentuknya  kelembagaan  sosial masyarakat  sebagai  upaya  optimalisasi 
peran dan kontribusinya terhadap program pembangunan. 

 
Manfaat 
Manfaat Bagi Program 

a. Peningkatan kinerja program 
Kepedulian masyarakat  akan mampu menjamin  peningkatan  kinerja  para  pelaku  dan 
pengendali program dari  sisi  Input  (apa, berapa, mengapa, kapan), Proses  (bagaimana 
input  digunakan  dan  bagaimana  output  dihasilkan),  serta  Output  (apa,  berapa, 
mengapa, kapan). 

b. Jaminan atas efektivitas program  
Pelaku kegiatan dari unsur masyarakat akan  lebih menemukenali kekuatan/keunggulan 
dan kelemahan pelaksanaan dari PNPM Mandiri Perdesaan. 

c. Sebagai proses belajar / pemberdayaan  
CPM  merupakan  wahana  belajar,  sekaligus  pemberdayaan  yang  nyata,  termasuk 
memperkuat organisasi dan munculnya inisiatif pembangunan mandiri di daerah.  

d. Mendorong  reformasi  kelembagaan  ke  arah  struktur  dan  sistem  yang  partisipatif  dan 
transparan.   
Prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  sebagai  salah  satu  dasar  pelaksanaan  PNPM 
Mandiri  Perdesaan  akan  terlembagakan  secara  sosial  karena  menjadi  aktivitas  rutin 
masyarakat di perdesaan. Apalagi sudah terlambagakan secara sosial dan dan dijadikan 
sebagai  aktivitas  rutin  maka  akan  dapat  mendorong  reformasi  kelembagaan  kearah 
struktur dan sistem yang partisipatif dan transparan. 

e. Sustainabilitas 
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Keterlibatan  warga  masyarakat  melalui  Masyarakat  Peduli  dapat  menjamin 
keberlangsungan  program  secara  terus  menerus  baik  dari  aspek  organisasi  maupun 
pendanaan.  

 
Manfaat Bagi Masyarakat 

a. Meningkatkan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap pelaksanaan dan 
keberhasilan program. 

b. Penguatan kapasitas SDM dan institusi/kelembagaan masyarakat. 
c. Sarana pemberdayaan bagi masyarakat, sehingga mereka dapat mengetahui, menyadari 

dan memahami : 
• Kebutuhan mereka,  yang  dihadapkan  dengan  potensi,  keterbatasan/kendala,  dan 

permasalahan yang ada serta alternatif solusi  terkait dengan keberadaan program. 
• Tujuan / goal yang mereka inginkan untuk diraih.  
• Refleksi  terhadap  apa  yang  telah  mereka  capai  dan  mereka  hadapi  dalam 

melaksanakan  program.  Hal  positif  yang  telah mereka  lakukan,  dan  hal‐hal  yang 
masih harus dibenahi dan ditingkatkan.  

• Strategi  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan  dan  membenahi  pelaksanaan 
kegiatan  selama  ini  (langkah  apa  yang  harus  diambil).  Yang  harus  diingat  bahwa 
pembangunan di perdesaan itu adalah hak masyarakat setempat. 

 
Prinsip‐Prinsip 
Sesuai  dengan  pendekatan  PNPM  Mandiri  Perdesaan,  maka  CBM  harus  dilakukan  dengan 
berdasarkan pada prinsip‐prinsip sebagai berikut: 

1. Standar yang Diketahui Bersama. 
CBM menumbuhkan Masyarakat  Peduli  (MP)  yang mampu  beraktivitas  berdasarkan 
pada  standar/acuan, dan  indikator  keberhasilan,  yang  telah ditetapkan dan diketahui 
bersama.  Acuan  yang  menjadi  pegangan  adalah  Petunjuk  Teknis  Operasianal  (PTO) 
PNPM Mandiri Perdesaan, dan ketentuan maupun kebijakan teknis lainnya.  

2. Berorientasi Solusi 
CBM mendinamisasikan Masyarakat  Peduli  (MP)  yang diorientasikan pada penemuan 
solusi  atas masalah  yang  terjadi  dan  karena  itu  dapat  dimanfaatkan  sebagai  pijakan 
untuk peningkatan kinerja dan efektifitas program.  

3. Partisipatif 
CBM mendorong Masyarakat  Peduli  (MP)  secara  partisipatif  yang  dimaksudkan  pada 
upaya melibatkan sebanyak‐banyaknya anggota masyarakat dan juga seluruh pelaku di 
desa  agar  pembahasan  masalah  dan  solusi  yang  direkomendasikan  dapat  menjadi 
agenda bersama. 

4. Terintegrasi 
CBM  merupakan  instrumen  pengendalian  pelaksanaan  pembangunan  di  perdesaan 
yang terintegrasi dengan seluruh program pembangunan yang ada  . Karenanya proses 
CBM  khususnya  dari  hasil monitoring  dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  PNPM 
Mandiri Perdesaan yang dilakukan oleh Masyarakat Peduli, menjadi  salah  satu bahan 
dasar kegiatan monitoring yang akan dilakukan oleh pelaku program lainnya (fasilitator, 
konsultan maupun  pihak‐pihak  terkait  lainnya),  serta menjadi  pertimbangan  evaluasi 
program di lapangan.      
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Sasaran  
Sasaran Lokasi 
Community  Based Monitoring  (CBM)  dalam  PNPM   Mandiri  Perdesaan  cakupan  lokasinya  adalah 
beberapa kecamatan uji coba dengan kriteria sebagai berikut : 

Modul Masyarakat: Buku Pegangan Pelatih Pelatihan Pemantauan Berbasis Masyarakat 



1. Berdasarkan matrik masalah  yang bersumber dari pengaduan masyarakat  yang  relatif 
tinggi. 

2. Sudah ada deklarasi pembentukan BKAD di kecamatan, yang telah dilengkapi dokumen 
keputusan desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.  

3. BKAD yang telah terbentuk telah mempunyai AD/ART yang ditetapkan lewat MAD 
Jumlah  lokasi  yang  akan mendapat  kegiatan CBM  tergantung dari  lokasi  yang memenuhi  kriteria, 
yang akan dipilih sesuai dengan kemampuan pendanaan.  
Sasaran  Kegiatan 

1. Peningkatan  kapasitas  dan  peran  terhadap    Masyarakat  Peduli  (MP)  yang  akan 
menginiasi  dan  memfasilitasi  masyarakat  dalam  menjaga  program  melalui  kegiatan 
pengawasan dan pemantauan. 

2. Peningkatan kapasitas terhadap Pendamping Monitoring Lokal (PML) yang ditunjuk dan 
diangkat oleh Forum Badan Kerjasama Antar Desa  (BKAD)   dan merupakan bagian dari 
lembaga tersebut dalam melaksanakan tugas pemantauan program.  

3. Peningkatan  kapasitas  Ruang  Belajar  Masyarakat  agar  ikut  terlibat  melakukan 
pemantauan terhadap pembangunan secara terbuka dan obyektif yang merupakan salah 
satu bentuk kontrol sosial terhadap proses pembangunan.  

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