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KATA PENGANTAR 
 

Pembangunan  dalam  arti  sesungguhnya  hanya  bisa  berhasil  bila  responsif  terhadap  kebutuhan 
rakyat.  Itu  alasannya  keterlibatan  rakyat  dalam  proses  pembangunan  itu merupakan  hal mutlak. 
Keterlibatan  yang  dimaksudkan  juga  dalam  artian  yang mendasar.  Baik  sebagai  pribadi maupun 
kelompok mereka adalah subyek yang berhak dan wajib mendapatkan  ruang untuk berkspresi diri 
dan mengartikulasikan kepentingannya 

Proses pembangunan Bangsa  semenjak kemerdekaan sampai  era Orde Baru, walaupun sama sama 
menyebut  kesejahteraan  rakyat  sebagai  tujuan  pembangunan,  tetap  saja  pada  tataran  
implementasinya    menempatkan  rakyat  sebagai  obyek  demi  kepentingan  negara  atau  yang 
diatasnamakan sebagai kepentingan rakyat dan negara. Hasil akhirnya jelas, berbagai aset  kekayaan 
bangsa  ini  kian  terkuras  sementara  jurang  kekayaan    yang  kaya  dan  miskin  semakin 
melebar.Masyarakat malah tidak berdaya membela kepentingannya. 

Menyadari kesalahan  ini Orde Reformasi  tampil bersemangat mengusung   gagasan pemberdayaan 
masyarakat.  Gagasan  pemberdayaan  ini    tertuang  rinci  dalam  berbagai  kegiatan  program  PNPM 
Masyarakar  Perdesaan  .  Dewasa  ini  telah  terbentuk  ribuan  kelompok  masyarakat  yang  terus 
melembaga  dan  menghimpun  diri  dalam  Badan  Kerjasama  Antar  Desa  (BKAD)  dengan  mutu 
perkembangannya  yang bervariasi.   Tercatat  sekitar 3.208  kecamatan melaporkan    telah memiliki 
BKAD. 

Penguatan BKAD menjadi sangat penting karena merupakan ruang masyarakat untuk berekpresi diri. 
Ruang  bagi mereka  untuk  terus  berdialog,  bermufakat  dan menumbuhkan  kesepakatanan  demi 
kesepakatan,  termasuk  menggugat  kesepakatan  kesepakatan  semu  yang    mungkinpernah 
diindokrinasikan oleh pihak lain yang mengeksploitasi kehidupannya. 

Buku  ini merupakan  bagian  dari  serial modul  pelatihan masyarakat.  Pokok  pokok  bahasan  yang 
ditawarkan  didalamnya    berkisar  tentang  penguatan  kelembagan  tingkat  desa  dan  kelembagaan 
antar  desa.    Beberapa  diantaranya   menyangkut  konsep  kosep  dasar  pembentukan,  pentingnya 
kesepakatan akan aturan bersama yang terutang dalam AD/ART, kebutuhan terhadap  legalitas dan 
payung hukum, perencanaan kegiatan dan sebagainya. 

Buku  ini dipersiapkan  sebagai pegangan para pelatih pemberdayaan masyarakat,    yang hadir dan 
aktif  berada  ditengah  tengah  kehidupan  masyarakat  baik  di  tingkat  kabupaten  maupun  tingkat 
kecamatan.  Semoga  bermanfaat  dan  mendapatkan  tanggapan  kritis  dari  berbagai  pihak  demi 
peningkatan mutu upaya pemberdayaan masyarakat. 

 

Jakarta, Oktober 2010 
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CARA MENGGUNAKAN BUKU INI 
 

Siapa yang dapat menggunakan buku ini ? 

 

Kita mengharapkan semakin banyak pihak yang berminat menggunakan buku ini. Terutama mereka 
yang  merasa  tergerak  dan  terpanggil  mewujudkan  upaya  pemberdayaan  masyarakat.  Buku  ini  
ditawarkan untuk para fasilitator atau pendamping masyarakat yang berada di kabupaten atau juga 
kecamatan, khususnya mereka yang mendapat  tugas untuk memfasilitasi pelaku pelaku di  tingkat 
kecamatan dan desa. 

 

Siapa  Sasaran dari modul pelatihan ini ? 

 

Modul ini dirancang pertama untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para fasilitator dan 
semua  pihak  yang  bergerak  dalam  pendampingan masyarakat  dan  kelompok masyarakat.  Kedua 
diharapkan memotivasi  penumbuhan  kesedara  bersama,  kesadaran  kolektiv,  para  penggerak  dan 
pelaku pemberdayaan masyarakat   mulai dari yang melembaga dalam UPK, BPUPK, BKAD dan dan 
kelompok manapun yang bersama sama membangun dan memperjuangkan kepentingannya. 

 

Bagaimana cara menggunakan buku ini ? 

 

Modul pelatihan yang  disajikan melalui buku ini merupakan tawaran terbuka yang dibisa digunakan  
sesuai  kebutuhan  secara  kontekstual.  Isi modul memang dirancang  sedemikian  rupa  agar  rekan  ‐
rekan  yang  menggunakannya  dapat  memberikan  pelatihan  menurut  proses  pertumbuhan  dan 
perkembangan sebuah kelompok yang terus melembaga  dan bahkan berkembang ke pertumbuhan 
interaksi  antar lembaga. Untuk  kelompok kelompok baru atau lembaga lembaga  baru yang masih 
pada    tahap  tahap  awal pertumbuhan, proses   pemilahan dan pentahapan pokok pokok bahasan 
yang ditawarkan dalam modul  ini mungkin baik untuk diikuti secara berjenjang. 

Akan  tetapi  lain  halnya  bagi  para  fasilitator  atau  pendaping  lainnya  yang  sudah  lama  bergumul 
dengan dinamika persoalan yang dihadapi  lembaga  lembaga atau kelompok kelompok masyarakat. 
Pokok pokok  bahasan ini bisa dipilih dan digunakan  sesuai kebutuhan masing masing. Yang penting 
diharapkan menjawab kepentingan kelompok atau lembaga yang difasilitasi pemberdayaannya. 

4 

Pokok Pokok  Bahasan yang disediakan dalam buku ini meliputi : 

Pokok Bahasan 1. Fasilitasi Pembentukan BKAD 
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Pokok Bahasan 2. Fasilitasi Penyusunan dan Penetapan AD/ART BKAD 

Pokok Bahasan 3. Fasilitasi Penyusunan SOP UPK dan BP‐ UPK 

Pokok Bahasan 4. Fasilitasi Payung Hukum BKAD ( UPK, BP‐UPK ) 

Pokok Bahasan 5. Fasilitasi Tupoksi BKAD 

Pokok Bahasan 6. Penyusunan Rencana Kerja BKAD 

Pokok Bahasan 7. Fasilitasi Rencana Kerja BPUPK 

Pokok Bahasan 8. Fasilitasi Penetataan Kelembagaan Desa 

Pokok Bahasan 9. Pembekalan Perspektif Kelembagaan 

Pokok Bahasan 10. Pengembangan Kerjasama BKAD dengan Pihak ke 3 

 

Uraian Singkat 

Pokok Bahasan 1 :  Fasilitasi Pembentukan BKAD 

Pokok Bahasan  ini bertujuan untuk   mengemukakan konsep konsep dasar menyangkut   pentingnya 
pembentukan BKAD itu sendiri.  Peserta harus memiliki konsep yang  jelas mengapa dan untuk apa  
BKAD  itu  dibangun  dan  dikembangkan,  apa  manfaat  dikembangkannya  kerja  sama  antar  desa. 
Pemahaman  itu dilengkapi dengan penjelasan tentang langkah langkah dalam proses pembentukan 
BKAD. 

 

Pokok Bahasan 2. Fasilitasi Penyusunan dan Penetapan AD/ART BKAD 

Aturan  bersama,  yang  disusun  dan  disepakati  serta  diterapkan  dalam  kehidupan  bersama  adalah  
komponen penting dalam proses pelembagaan kelompok. Masyarakat kita memang sudah  terbiasa 
berkelompok  dangan  aturan  aturan main  yang  tidak  tertulis  dan  dilestrarikan  dalam  tradisi  lisan. 
Pelembagaan modern tuntutannya  lain,semua harus tertulis dan menjamin kepastian prosedur dan 
pelaksanaannya. Itu alasannya masalah AD/ART dijadikan pokok bahasan tersendiri. 

Dengan pokok bahasan ini diharapkan peserta dapat memahami dan menjelaskan kembali   langkah 
langkah penyusunan, aspek   penting yang harus  termuat dalam AD/ART,   hubungan kelembagaan 
BKAD dalam AD/ART dan  eksistensi UPK sebagai pelaksana tehnis dalam AD/ART. 
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Pokok Bahasan 3. Fasilitasi Penyusunan SOP UPK dan BP‐UPK 

Tujuan  yang  ingin  capai  dengan  pokok  bahasan  ini  adalah  agar  peserta  dapat  memahami  dan 
menjelaskan Strategi penataan lembaga UPK dan BP‐UPK, langkah langkah penyusunan SOP UPK dan 
BP UPK. Selain  itu dalam pokok bahasanyang  sama  ini peserta diharapkan dapat mengidentifikasi 
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aspek  aspek  yang  memang  harus  termuat  dalam  SOP  UPK  dan  BPUPK.    Secara  keseluruhan 
diharapkan dapat memahami secara  benar fungsi UPK dan BPUPK. 

 

Pokok Bahasan 4. Fasilitasi Payung Hukum BKAD (UPK, BP‐UPK) 

Pokok  Bahasan  ini  bertujuan  agar  peserta  dapat  mengeksplorasi  permasalahan    lapangan  yang 
mendasari  pentingnya  payung  hukum  BKAD.  Peserta  dapat mengidentifikasi  pentingnya  payung 
hukum  dari  berbagai    asumsi motif  seperti  karena  adanya  pelanggaran  pelaku,  sebaga  i  dampak 
pertukaran program atau juga karena adanya peluang kerjasama dan lain lain. 

 

Pokok Bahasan 5.  Fasilitasi TUPOKSI BKAD 

Ada tiga hal yang diharapkan dapat dicapai dengan pengajuan pokok bahasan ini. Pertama, peserta 
dapat  mengevaluasi    perkembangan  kelembagaan  BKAD<  BP‐UPK  dan  UPK.  Kedua  diharapkan 
peserta dapat mengetahui  tupoksi BKAD  terkait dengan agenda  strategis antar desa. Yang  ketiga, 
setelah membahas  topik  ini peserta  sangat diharapkan dapat merumuskan  implementasi TUPOKSI 
BKAD dalam tahapan kegiatan PNMP Perdesaan. 

 

Pokok Bahasan 6. Penyusunan Rencana Kerja BKAD 

Adanya  semangat  untuk    berkelompok  dan membangun  kerjasama  antar  kelompok   merupakan 
faktor penting dalam menumbuhkembangkan BKAD. Akan tetapi itu saja tidak cukup. Melalui pokok 
bahasan  ini peserta diharapkan bisa maju selangkah  lagi yaknimampu menyusun prioritas kegiatan 
BKAD  dalam  rencana  kerja  tahunan.  Penyusunan  prioritas  itu  tentu  saja  disesuaikan  dengan 
kemampuan pendanaan dan  kebutuhan  rencana  kerja 3  tahun  ke depan. Dengan pokok bahasan 
yang sama ini juga diharapkan  peserta mampu menyusun langkah fasilitasi pendanaan BKAD. 

 

Pokok Bahasan 7. Fasilitasi Rencana Kerja BPUPK 

Ada tiga hal penting yang menjadi tujuan dari pokok bahasan ini. Pertama Peserta dapat memahami 
makna  adanya  BPUPK  dalam  kaitannya  dengan    implementasi  prinsip  prinsip  PNPM  Perdesaan. 
Kedua melalui   pembahasan  ini peserta diharapkan memahami dan mampu menjelaskan peran BP‐
UPK 

Tujuan  ketiga  yang mau dicapai  ialah  agar peserta   memahami dan mampu menjelaskan  langkah 
langkah  sistimatis,  berupa  rencana  kerja  BP‐UPK,  dalam  upaya  merealisasikan  perannya  secara 
optimal, meliputi  pengawasan  pengelolaan  kegiatan,  pengawasan  administrasi,  dan  pengawasan 
keuangan UPK. 
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Pokok Bahasan 8. Fasilitasi Penataan Kelembagaan  Desa 

Penataan kelembagaan desa adalah sangat penting.  Tinggi rendahnya mutu proses kelembagaan di 
tingkat desa akan sangat berpengaruh kepada upaya pemberdayaan masyarakat secara  lebih  luas. 
Dengan  pembahasan  pokok  ini  peserta  diharapkan  dapat mengidentifikasi  lembaga  tingkat  desa, 
baik yang formal maupun yang non formal. 

Tujuan kedua adalah agar peserta dapat memahami peran lembaga lembaga tingkat desa berkaitan 
dengan pelaksanaan PNPM Perdesaan. 

Selanjutnya,  sebagai  tujuan  ketiga,  peserta  diharapkan  dapat  memahami  penguatan  lembaga 
lembaga tingkat desa sebagai basis penguatan kelembagaan antar desa. 

 

Pokok Bahasan 9. Pembekalan Perspektif Kelembagaan 

Munculnya  berbagai  lembaga    yang menjadi  perpanjangan  tangan  kepentingan  pihak  pihak  luar 
masyarakat desa    telah banyak merusak pemahaman yang benar mengenai pelembagaan. Banyak 
lembaga  yang  proses  pembentukannya  tidak mengakar  dan  karena  itu  tidak menumbuhkan  nilai  
nilai kemandirian.  Sehubungan dengan itu terasa penting untuk mengedepankan bahasan ini dalam 
topik  tersendiri. Tujuannya agar peserta dapat memahami  secara benar makna pelembagaan dan 
peserta dapat memahami model pelembagaan sistim. 

 

Pokok Bahasan 10.  Pengembangan Kerjasama BKAD dengan Pihak 3 

Tujuan  utama  dari  pokok  bahasan  ini  adalah,  pertama  agar  peserta  dapat  memahami  dan 
menjelaskan alasan pentingnya menjalin kerejasama BKAD dengan pihak ketiga. Kedua, pembahasan 
topik  ini diharapkan dapat memungkinkan peserta mampu   mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, 
peluang dan hambatan yang akan muncul ketika melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. 

Selanjutnya,  tujuan  ketiga  dari  pokok  bahasan  ini  adalah  agar  peserta  dapat  mengidentifikasi 
lembaga atau pihak yang dapat dibangun kerjasamanya. Tujuan terakhir adalah peserta diharapkan 
dapat merumuskan langkah langkah strategis untuk mulai membangun kerjasama. 
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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 

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. 

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. 
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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  mungki





PELATIHAN PENGUATAN KELEMBAGAAN  
TINGKAT DESA DAN KELEMBAGAAN ANTAR DESA 

PNPM MANDIRI PERDESAAN 2010 
 

MATRIK KURIKULUM PELATIHAN PENGUATAN KELEMBAGAAN 

No  POKOK 
BAHASAN 

TUJUAN  KISI‐KISI MATERI  RINGKASAN FASILITASI  BAHAN BACAAN 

1.  Fasilitasi 
Pembentukan 
BKAD 

• Peserta dapat memahami konsep 
pembentukan BKAD 

• Peserta dapat memahami 
Pentingnya kerja sama antar desa 

• Peserta dapat memahami Arti 
penting adanya BKAD 

• Peserta dapat menjelaskan Langkah‐
langkah  pembentukan BKAD 

 Konsep pembentukan 
BKAD 
 Pentingnya kerja sama 
antar desa 
 Arti penting adanya 
BKAD 
 Langkah‐langkah  
pembentukan BKAD 
 

 Brainstorming : 
Lakukan  brainstorming 
tentang  BKAD  dengan 
beberapa  pertanyaan 
penggerak antara lain sbb : 
Mengapa harus ada wadah 
jerjasama antar desa? Apa 
pengaruhnya  terhadap 
kemajuan  desa  dan  antar 
desa? Dan lain‐lain. 

 
 Penjelasan : 
Berikan penjelasan tentang 
arti  penting  adanya BKAD, 
pentingnya  kerjasama 
antar  desa,  dan  konsep 
pembentukan  BKAD,  serta 
langkah‐langkah 
pembentukan BKAD. 
‐ Sosialisasi 
‐ Proses  Pembentukan 

BKAD 
 

 Tanya Jawab : 
Berikan  kesempatan 

Metode : 
Brainstorming 
Ceramah 
Tanya Jawab 
 
Media : 
Bahan Bacaan : 
PP 72/2005 
UU 32/2004 
PTO penjelasan 11 



No  POKOK  TUJUAN  KISI‐KISI MATERI  RINGKASAN FASILITASI  BAHAN BACAAN 
BAHASAN 

12 

kepada  peserta  untuk 
menanyakan  hal‐hal  yang 
kurang  atau  belum 
dipahami  tentang  konsep 
dan  pembentukan  BKAD 
yang telah diuraikan. 

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

 
 

2.  Fasilitasi 
Penyusunan dan 
Penetapan 
AD/ART BKAD 

• Peserta dapat menjelaskan langkah‐
langkah penyusunan AD/ART 

• Peserta dapat memahami Aspek 
aspek yang harus ada dalam AD/ART 

• Peserta dapat memahami Hubungan 
kelembagaan BKAD dalam AD ART 

• Peserta dapat menjelaskan Eksistensi 
UPK sebagai pelaksana Teknis dalam 
AD/ART BKAD 

 Langkah langkah 
penyusunan AD/ART 
 Aspek aspek yang harus 
ada dalam AD/ART 
 Hubungan kelembagaan 
BKAD dalam AD ART 
 Keberadaan UPK sebagai 
pelaksana Teknis dalam 
AD ART BKAD 
 

 Brainstorming : 
Lakukan  brainstorming 
Penyusunan  dan 
Penetapan  AD/ART  BKAD 
dengan  beberapa 
pertanyaan  penggerak 
antara  lain  sbb  :  Apa 
makna  AD/ART  bagi 
keberadaan  BKAD?  Poin‐
poin apa yang harus benar‐
benar  diatur  dan  ada 
dalam AD/ART BKAD? Dan 
lain‐lain. 

 
 Penjelasan : 

Contoh AD/ART BKAD 
PTO Penjelasan 11 
 

modul masyarakat: peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat 
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Berikan penjelasan tentang 
Langkah  langkah 
penyusunan  AD/ART, 
Aspek  aspek  yang  harus 
ada  dalam  AD/ART, 
Hubungan  kelembagaan 
BKAD  dalam  AD  ART,  dan 
Keberadaan  UPK  sebagai 
pelaksana Teknis dalam AD 
ART BKAD 

 
 Tanya Jawab : 
Berikan  kesempatan 
kepada  peserta  untuk 
menanyakan  hal‐hal  yang 
kurang  atau  belum 
dipahami  tentang 
pembahasan    yang  telah 
diuraikan. 

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

3.  Fasilitasi 
Penyusun SOP 
UPK dan BP‐UPK 

• Peserta dapat menjelaskan Strategi 
penataan lembaga UPK dan BPUPK 

• Peserta dapat menjelaskan  langkah‐

 Langkah penyusunan SOP 
UPK dan BP UPK 
 Aspek aspek yang harus 

 Buka  sesi  dengan 
penjelasan tujuan materi 

 Lakukan  brainstorming 

PTO Penjelasan 5 dan 11 

modul masyarakat: peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat 
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langkah penyusunan SOP UPK dan 
BPUK. 

• Peserta dapat mengidentifikasi 
aspek‐aspek yang harus termuat 
dalam SOP UPK dan BPUPK 

• Peserta dapat memahami secara 
benar fungsi UPK dan BPUPK. 

ada dalam penyususnan 
SOP UPK dan BP UPK 
 Fungsi UPK  dan BPUPK 
 

tentang  penataan 
kelembagaan  UPK  dan 
BPUPK. 

 Berikan penjelasan tentang 
arti  penting  penataan 
kelembagaan  UPK  dan 
BKAD  yang  salah  satunya 
ada;ah  melalui 
penyusunan  SOP  masing‐
masing. 

 Fasilitator  membagi 
peserta  menjadi  dua 
kelompok.  
Kelompok  satu  bertugas 
mendiskusikan : 
‐ Alasan  diperlukannya 

SOP untk UPK 
‐ Aspek‐aspek  yang 

harus  tertuang  dalam 
SOP UPK. 

‐ Fungsi UPK 
Kelompok  dua  bertugas 
mendiskusikan : 
‐ Alasan  diperlukannya 

SOP untk BPUPK 
‐ Aspek‐aspek  yang 

harus  tertuang  dalam 
SOP BPUPK. 

‐ Fungsi BPUPK 
 

modul masyarakat: peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat 
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 Lakukan  presentasi 
masing‐masing  kelompok, 
kemudian  diskusikan 
secara  pleno  terkait 
masalah‐masalah  yang 
yang  muncul  dan  relevan 
dengan  tujuan 
pembelajaran. 

 Berikan  penegaan‐
penegasan  untuk 
memperdalam  pencaiapan 
tujuan pembelajaran. 

 
4.  Fasilitasi Payung 

Hukum BKAD 
(UPK, BP‐UPK) 

• Peserta dapat mengekplorasi 
permasalahan lapangan yang 
menjurus kepada pentingnya payung 
hukum BKAD. 

• Peserta dapat mengidentifikasi 
pentingnya payung hukum dari 
asumsi motif permasalahan karena 
pelanggaran pelaku. 

• Peserta dapat mengidentifikasi 
pentingnya payung hukum dari 
asumsi motif dampak pertukaran 
program 

• Peserta dapat mengidentifikasi 
pentingnya payung hukum dari 
asumsi motif Peluang kerjasama. 

 

 Statuta payung hukum 
BKAD dan 
permasalahannya 
 

• Buka  sesi  dan  jelaskan 
tujuan materi. 

• Fasilitasi  peserta  untuk 
mengekplorasi 
pengalamannya  terkait 
dengan  permasalahan  di 
lapangan,  baik  yang  timbul 
secara  internal maupun dari 
intervensi  eksternal  (jika 
ada). 

• Ajak  peserta  untuk 
mengidentifikasi 
permasalahan  tersebut 
secara  spesifik,  kemudian 
cari  struktur  penyebabnya 
khsusnya  yang  akan 
menjurus  pada 

PTO Penjelasan 11 

modul masyarakat: peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat 
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permasalahan  statuta/ 
payung  hukum  lembaga 
kerjasama antar desa. 

• Jelaskan  3  asumsi  dari 
lapangan  yang  berkembang 
tentang  kebutuhan  payung 
hukum yang meliputi : Motif 
permasalahan  karena 
pelanggaran  pelaku,  motif 
dampak  pertukaran 
program, dan motif Peluang 
Kerjasama. 

• Fasilitator  memberikan 
contoh‐contoh  kasus  untuk 
menambah  pemahaman 
peserta  dengan  cara 
menggali  pengalaman  yang 
relevan dari peserta.  

• Lakukan  tanya  jawab  secara 
interkatif  dan  konstruktif 
terkait  masalah  yang 
dibahas. 

• Lakukan  fasilitasi menyusun 
langkah  strategis  dalam 
upaya  mewujudkan  adanya 
payung  hukum  BKAD,  UPK 
dan  BPUPK  dengan 
argumen‐argumen  yang 
telah didiskusikan. 

• Berikan  penegasan‐

modul masyarakat: peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat 
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penegasan  terutama  yang 
berkaitan  dengan  tujuan 
pembelajaran,  kemudian 
tutup sesi. 
 

5.  Fasilitasi Tupoksi 
BKAD 

• Peserta dapat mengevaluasi 
perkembangan kelembagaan BKAD, 
BPUPK dan UPK. 

• Peserta dapat mengetahui tupoks 
BKAD terkait dengan agenda 
strategis antar desa. 

• Peserta dapat merumuskan 
implementasi tupoksi BKAD dalam 
tahapan kegiatan PNPM Perdesaan. 

 Tupoksi BKAD berkaitan 
dengan agenda strategis  
 Implementasi tupoksi 
BKAD dalam tahapan 
PNPM Mandiri 
Perdesaaan 
 

• Buka  sesi  dan  jelaskan 
tujuan materi. 

• Jelaskan  kebijakan 
kelembagaan  (aspek historis 
filosofis,  teknis,  hubungan 
antar lembaga). 

• Fasilitator  meminta  peserta 
untuk  membaca  cepat 
lembar  Matrik  Self 
Assesment  kelembagaan. 
Kemudian  minta  peserta 
untuk  mengisi  lembar  MSA  
sesuai  dengan  kondisi 
lapangan masing‐masing. 

• Fasilitator mengajak peserta 
untuk membuat  fokus  kritis 
pada  lembaga  BKAD  dalam 
kaitan  penataan  hubungan 
kelembagaan desa dan antar 
desa. 

• Kaitkan  objek  kritis  itu 
dengan peran penting BKAD 
sebagi  organisasi  kerja 
masyarakat  yang 
representatif  secara  status 

Metode : 
Penjelasan 
Speed reading 
Diskusi dan presentasi 
 
 
Media dan BB. 
‐ Media tayang Hubungan 
kelembagaan 

‐ Tupoksi 
‐ Panduan penataan 
kelembagaan 

‐ Lembar isian MSA 
‐ PTO penjelasan 11 

modul masyarakat: peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat 
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kepemilikan  maupun 
kewenangan . 

• Jadikan  tupoksi  BKAD 
sebagai  penjabaran  dari 
tugas  dan  peran  strategis 
BKAD.  

• Bagikan  peserta  matrik 
tupoksi  BKAD  dalam  kaitan 
tahapan  kegiatan  PNPM 
Perdesaan  dan  minta 
beberapa  peserta  untuk 
mengomentarinya. 

• Berikan  penegasan‐
penegasan  terutama  yang 
berkaitan  dengan  tujuan 
pembelajaran,  kemudian 
tutup sesi. 

 
6.  Penyusunan 

Rencana Kerja 
BKAD 

• Peserta mampu menyususn prioritas 
kegiatan BKAD dalam rencana kerja 
tahunan sesuai dengan kemampuan 
pendanaan dan kebutuhan rencana 
kerja 3 tahun ke depan 

• Peserta mampu menyusun langkah 
fasilitasi pendanaan BKAD 

 Prioritas kegiatan BKAD 
dalam rencana kerja 
tahunan sesuai dengan 
kemampuan pendanaan 
 Kebutuhan rencana kerja 
3 tahunan 
 Pendanaan BKAD 
 

• Buka  sesi  dan  sampaikan 
tujuan materinya 

• Fasilitator  menyampaikan 
prinsip‐prinsip  perencanaan 
yang  efektif  (Spesifik, 
Measurable,  Achiavable, 
Real & Timeline). 

• Peserta  diminta  untuk 
membentuk  kelompok 
dengan tugas tiap kelompok 
membuat  rencana  kerja, 
input sebagai rujukan adalah 

 

modul masyarakat: peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat 
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lembar  tupoksi,  lembar 
matrik  kerja‐tahapan,  dan 
dokumen  perencanaan 
antar desa. 

• Untuk  kelancaran  diskusi, 
sediakan kertas  isian, kertas 
plano, hasil diskusi ditempel 
di  dinding.  Pastikan  proses 
diskusi berjalan dinamis dan 
konstruktif. 

•  Setelah  selesai  minta 
lembar  isian yang  telah diisi 
untuk  saling  dipertukarkan 
dengan  kelompok  lainnya. 
Minta  kelompok  lain  untuk 
memberikan  skor    atas 
lembar  isian  yang 
diterimanya.  Setelah  itu 
lakukan  presentasi  hasil 
penilaian. 

• Mintalah  kelompok  untuk 
membuat  rencana/strategi 
fasilitasi  pendanaan  agar 
rencana  kerja  yang  telah 
disusun  dapat 
diimplementasikan. 
Sebelumnya,  fasilitator 
menjelaskan  sumber‐
sumber  pendanaan  yang 
dapat  digali  antara  lain  dari 

modul masyarakat: peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat 
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surplus  UPK,  donatur  dll.  
Hasil  diskusi  masing‐masing 
kelompok 
mempresentasikannya. 

• Berikan  penegasan‐
penegasan  terutama  yang 
berkaitan  dengan 
pencapaian  tujuan 
pembelajaran,  kemudian 
tutup sesi. 
 

7.  Fasilitasi 
Rencana Kerja 
BPUPK 

• Peserta dapat memahami makna 
adanya BPUPK dalam kaitannya 
dengan implementasi prinsip‐prinsip 
PNPM Perdesaan. 

• Peserta dapat menjelaskan peran 
BPUPK  

• Peserta dapat menjelaskan langkah‐
langkah sistematis (berupa rencana 
kerja BPUK) dalam upaya 
merelaisasikan perannya secara 
optimal, meliputi pengawasan 
pengelolaan kegiatan, pengawasan 
administrasi, dan pengawasan 
keuangan  UPK 

 

 Pemeriksaan Pengelolaan 
kegiatan oleh UPK 
 Pemeriksaan 
Administratif 
 Pemeriksaan pengelolaan 
Dana UPK. 
‐ Pemeriksaan atas 

dugaan 
penyalahgunaan dan 
penyimpangan dana 

‐ Pemeriksaan dana 
dana yang dikelola 
oleh kelompok 

• Buka  sesi  dan  jelaskan 
tujuan materi ini. 

• Fasilitator  memfasilitasi 
refleksi  BPUPK  dengan 
mengajukan  beberapa 
kasus  penyalahgunaan 
dana  yang  sudah  banyak 
dipublikasikan. 

• Kemudian  tanyakan 
kepada  peserta  mengapa 
itu bisa terjadi? Adakah hal 
itu  yang  diakibatkan  oleh 
ketidak‐optimalan  BPUPK 
dalam  melaksanakan 
peranya?  Seandainya 
tidak,  bagaimana  langkah‐

 

modul masyarakat: peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat 
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langkah antisipasinya? Gali 
pendapat‐pendapat 
peserta  secara mendalam, 
kemudian  relevansikan 
dengan  prinsip‐prinsip 
PNPM  bahwa  pengelolaan 
program  harus  dapat 
dipertanggungjawabkan 
baik  secara  moral,  teknis, 
legal,  maupun 
administratif,  sehingga 
BPUPK  perlu  menyusun 
rencana  operasional  yang 
sistematis. 

• Fasilitator  membagi 
peserta  menjadi  3 
kelompok.  Kelompok‐1 
bertugas  mendiskusikan 
Rencana  kerja  BPUPK 
terkait  pengawasan 
pengelolaan  kegiatan  oleh 
UPK. Kelompok‐2 bertugas 
mendiskusikan  rencana 
kerja  BPUPK  terkait 
pengawasan  administrasi 
UPK. Kelompok‐3 bertugas 

modul masyarakat: peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat 
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mendiskusikan  rencana 
kerja  BPUPK  terkait 
pengawasan  pengelolaan 
keuangan oleh UPK. 

• Hasil  diskusi  kelompok 
kemudian  diplenokan.  
Beri  kesempakan  setiap 
wakil  kelompok  untuk 
presentasi,  dan  beri 
kesempatan  peserta  lain 
untuk  menanggapi  secara 
konstruktif. 

• Berikan  penegasan‐
penegasan  yang  sesuai 
dengan  tujuan 
pembelajaran,  kemudian 
tutup sesi. 

 

8.  Fasilitasi 
penataan 
kelembagaan 
desa 

• Peserta dapat mengidentifikasi 
lembaga tingkat desa, baik yang 
formal mapun nonformal. 

• Peserta dapat memahami peran 
lembaga‐lembaga tingkat desa 
kaitannya dengan pelaksanaan 
PNPM Perdesaan. 

• Peserta dapat memahami penguatan 

 Pola hubungan 
fungsional lembaga‐
lembaga tingkat desa 
 Lembaga lembaga tingkat 
desa sebagai basis 
kekuatan lembaga antar 
desa 

• Buka  sesi  dan  jelaskan 
tujuan materi ini. 

• Fasilitasi  peserta  untuk 
mengidentifikasi  lembaga‐
lembaga  yang  ada  di  tkt 
desa  baik  yang  formal 
maupun  bentukan 

penguatan lembaga‐lembaga 
tkt desa sebagai basis 
penguatan kelembagaan 
antar desa 

modul masyarakat: peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat 
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lembaga‐lembaga tkt desa sebagai 
basis penguatan kelembagaan antar 
desa. 

program  seperti  TPK,  Tim 
Pemantau,  TPU,  BPD, 
Pemerintah desa. 

• Bagi  peserta  menjadi  5 
kelompok,  dengan  tugas 
sebagai berikut :  

• Kelompok‐1 
mendiskusikan  peran 
Pemerintahan desa 

• Kelompok‐2 
mendiskusikan  peran 
Badan  Perwakilan  Desa 
(BPD) 

• Kelompok‐3 
mendiskusikan  peran  Tim 
Pelaksana Kegiatan (TPK) 

• Kelompok‐4 
mendiskusikan  peran  Tim 
Penulis Usulan (TPU) 

• Kelompok‐5 
mendiskusikan  peran  Tim 
Pemantau (TP)  

 
• Hasil  diskusi  kelompok 

kemudian  diplenokan.  
Beri  kesempakan  setiap 
wakil  kelompok  untuk 
presentasi,  dan  beri 

modul masyarakat: peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat 
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kesempatan  peserta  lain 
untuk menanggapai secara 
konstruktif. 

• Fasilitator mengajak  refleksi 
bersama  peserta  tentang 
optimalisasi peran  lembaga‐
lembaga  tkt  desa  dalam 
mewujudkan harapan warga 
desa.  Beberapa  pertanyaan 
reflektif  dapat  diajukan 
fasilitator sebagai penggerak  
: Seandainya peran‐peran itu 
tidak berjalan dilakukan oleh 
lembaga‐lembaga  tkt  desa, 
haruskah  warga  desa 
mengandalkan  lembaga‐
lembaga  desa  tetangga? 
Agar  ini  tidak  terjadi,  apa 
yang harus dilakukan? 

• Setelah  diskusi  kelas, 
berikan  penegasan‐
penegasan  terkait  dengan 
langkah‐langkah  kolektif 
dan  partisipatif  untuk 
optimalisasi  peran 
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lembaga‐lembaga  tkt  desa 
yang  menjadi  basis 
penguatan  kelembagaan 
antar desa (kecamatan). 

• Kemudian tutup sesi. 
 

9.  Pembekalan 
prespektif 
kelembagaan 

• Peserta dapat memahami secara 
benar makna pelembagaan. 

• Peserta dapat memahami model 
pelembagaan sistem. 

 Arti pelembagaan 
 Model pelembagaan 
sistem 

• Buka  sesi  dan  jelaskan 
secara  singkat  tujuan 
materi sesi ini. 

• Lakukan  brainstorming 
untuk  mengetahui 
pengetahuan  dasar 
peserta  tentang 
pelembagaan  sistem. 
Ajukan  pertanyaan 
penggerak  sebagai  berikut 
:  Apa  yang  bapak  ibu 
ketahui  tentang 
pelembagaan?  Minta 
peserta menjawab dengan 
singkat  (dua  atau  tiga 
kata). 

• Fasilitator  menjelaskan 
makna  pelembagaan 
secara  benar  dengan 
mengaitkan  arti 
pelembagaan yang relevan 
dari brainstorming dengan 
peserta tadi. 

Bahan Bacaan : 
Perspektif dasar 
pelembagaan Sistem. 
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• Setelah  peserta  dianggap 
memahami  makna  dasar 
pelembagaan,  selanjutnya 
Fasilitator  menjelaskan 
Model  Pelembagaan 
Sistem.  Dalam  hal  ini 
peserta  diajak  untuk 
melihat : 

• Sudut  penting 
pelembagaan sistem 

• Pemihakan  sikap  yang 
harus diambil fasilitator 

• “Partisipatif”  sebagai 
pondasi  pelembagaan 
sistem. 

• Partisipasi diskenariokan 
• Cara‐cara  membangun 

kesepakatan. 
 
• Fasilitator membuka ruang 

tanya  jawab  untuk 
memperalam  pemahaman 
peserta  terhadap  pokok 
bahasan yang dijelaskan. 

• Berikan  penegasan‐
penegasan,  kemudian 
tutup sesi. 

 
10.  Pengembangan 

kerjasama BKAD 
• Peserta dapat menjelaskan alasan 

pentingnya menjalin kerjasama BKAD 
 Konsep kerjasama BKAD‐
pihak ketiga 

• Buka  sesi  dan  jelaskan  Panduan Implementasi 
Kerjasama Pihak Ketiga 
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dengan pihak ke 
tiga 

dengan pihak ketiga. 
• Peserta dapat mengidentifikasi 

kekuatan, kelemahan, peluang dan 
hambatan yang akan muncul ketika 
melakukan kerjasama dengan pihak 
ketiga 

• Peserta dapat mengidentifikasi 
lembaga atau pihak yang dapat 
dibangun kerjasamanya. 

• Peserta dapat merumuskan langkah‐
langkah strategis untuk mulai 
bermitra atau bekerjasama 

 SWOT analisa kerjasama 
BKAD dengan pihak 
ketiga 
 

tujuan materi ini. 

• Lakukan  brainstorming 
dengan  pertanyaan 
penggerak  sbb:  selama  ini 
mereka  berhubungun  atau 
melakukan  kerjasama 
dengan  siapa  saja  dalam 
melaksanakan  tugasnya? 
Apakah  cukup  penting 
sehingga  harus  menjalin 
kerjasama  dengan  pihak 
pihak  yang  disebutkan  oleh 
peserta.  Hasil  curah 
pendapat  dijadikan 
kesimpulan  pentingnya 
kerjasama  dengan  pihak 
ketiga. 

• Fasilitator  menulis  kata 
“BKAD”  dan  di  tengah‐
tengah  papan  tulis  atau 
plano. 

• Selanjutnya  tuliskan  pihak‐
pihak yang sudah melakukan 
kerjasama  selama  ini. 

dan/CSR Melalui PNPM 
Mandiri Perdesaan 
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Setelah  semuanya 
teridentifikasi  berikut  jarak 
jauh  dekatnya  dengan 
lingkaran    “BKAD”  berilah 
garis  tanda  hubung  dari 
lingkaran  “BKAD  ke masing‐
masing pihak tersebut. 

• Bagilah  peserta  dalam 
beberapa  kelompok  (satu 
kelompok  5  –  7  orang).  
Tugas  setiap  kelompok 
adalah : 

• Menganalisis  kekuatan, 
kelemahan,  peluang  dan 
tantangan  yang  mungkin 
muncul  dalam  membangun 
kerjasama  dengan  pihak 
ketiga. 

• Merumuskan  langkah‐
langkah  apa  yang  harus 
dimulai  sejak awal  ini untuk 
membangun  kerjasama 
dengan  pihak  ketiga  selama 
ada  program  dan  pasca 
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program.   

• Tuliskan  hasil  diskusi 
kelompok itu di kertas plano 

• Hasil  diskusi  kelompok 
kemudian  diplenokan.    Beri 
kesempakan  setiap  wakil 
kelompok  untuk  presentasi, 
dan  beri  kesempatan 
peserta  lain  untuk 
menanggapi  secara 
konstruktif. 

• Berikan  penegasan‐
penegasan  yang  sesuai 
dengan  tujuan 
pembelajaran,  kemudian 
tutup sesi. 

• • UPK 
Sebagai 
Lembag
a Antar 
Desa 
Dalam 
Naunga
n BKAD 

• Peserta latih mengerti tentang 
pentingnya payung hukum bagi 
UPK 

• Peserta latih mengetahui 
tentang jenis jenis payung 
hukum dan yang paling tepat 
bagi UPK di Di Daerahnya 

• Peserta latih mengetahui 

• Pentingnya UPK  
 
• Sebagai lambaga 

antar desa dalam 
naunganan BKAD 

• Buka  sesi  dan  jelaskan 
tujuan materi ini. 

• Lakukan  brainstorming 
dengan  pertanyaan 
penggerak  sbb:  apa 
pentingnya  payung  hukum 
bagi  UPK,  apakah  saat  ini 

• Konsep Pentingnya 
UPK  

 
• Sebagai lambaga 

antar desa dalam 
naunganan BKAD  
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tentang struktur kelembagaan 
UPK dan manfaat dari struktur 
kelembagaan yang ada  

• Peserta mengerti tentang status 
kepemilikan UPK 

• Peserta mampu menjelaskan 
hubungan UPK dan BKAD, serat 
mengerti peran masing masing 

sudah  diperlukan  payung 
hukum  tersebut?  ,  Jawaban 
peserta  dicatat  kemudian 
disimpulkan  oleh  fasilitator 
tentang  pentingnya  payung 
hukum  bagi  UPK,  dan 
dijelaskan  oleh  fasilitator 
manfaatnya  payung  hukum 
bagi UPK 

• Lakukan  curah  pendapat 
struktur  UPK  yang  ada 
sekarang  ini,  hasil  curah 
pendapat  tersebut  bagi 
kelompok,  masing  masing 
kelompok  terdiri  dari  5‐7 
peserta,  masing  masingn 
kelompok  membahas 
manfaat  dari  struktur 
kelembagaan  yang  ada, 
salah  satu  kelompok 
mempresentasikan  hasil 
diskusi,  kelompok  lain 
memberikan masukan,  hasil 
akhir  menjadi  kesimpulan 
bersama 
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No  POKOK 
BAHASAN 

TUJUAN  KISI‐KISI MATERI  RINGKAS  FASILITASI AN BAHAN BACAAN 

• Fasilitator  melemparkan 
pertanyaan  “  UPK 
sebetulnya  milik  siapa? 
Masyarakat yang mana yang 
memiliki  UPK?,  hasil 
jawaban dari peserta latih di 
tulis,  fasilitator 
menyimpulkan dan memberi 
penegasan  tentang  status 
kepemilikan  KAD dan  fungsi 
masing  masing  lembaga, 
BKAD  dan  UPK,  salah  satu 
kelompok 
mempresentasikan  hasil 
diskusinya  kemudian 
kelompok  lai  memberikan 
masukan  dan  koreksi,  hasil 
diskusi  ditegaskan  oleh 
fasilitator  dan  menjadi 
kesimpulan. 

• Buka  pertanyaan  yang 
berhubungan  materi  ini, 
penegasan  kembali  oleh 
fasilitator  kemudian  tutup 
sesi ini 
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POKOK BAHASAN  : 1. FASILITASI PEMBENTUKAN BKAD 

 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  1. FASILITASI PEMBENTUKAN BKAD 

TUJUAN  :  • Peserta dapat memahami konsep pembentukan BKAD 
• Peserta dapat memahami Pentingnya kerja sama antar desa 
• Peserta dapat memahami Arti penting adanya BKAD 
• Peserta dapat menjelaskan Langkah‐langkah  pembentukan BKAD 

DURASI  :  120 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  PP 72/2005, UU 32/2004, PTO dan Penjelasan 11 

 
PENGANTAR: 
 
Pelembagaan  sistem  pembangunan  partisipatif  dalam  pembangunan  daerah  memerlukan  adanya 
kelembagaan lokal yang tertata, andal, dan akuntabel. Salah satu kelembagaan strategis pada tingkat 
antar  desa  adalah  BKAD.  Nilai  strategis  BKAD  terletak  pada  kemampuannya  menjalankan  fungsi 
perlindungan  dan  pelestarian  hasil‐hasil  PPK  sekaligus  kemampuannya  untuk  berkembang menjadi 
organisasi kerja yang mengorganisasi pelaksanaan sistem pembangunan partisipatif ke depan. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
1. Fasilitator menjelaskan (secara singkat) tujuan yang hendak dicapai dari pembahasan materi pada 

sesi ini.  
2. Lakukan brainstorming  tentang BKAD dengan beberapa pertanyaan penggerak antara  lain  sbb  : 

Mengapa harus ada wadah kerjasama antar desa? Apa pengaruhnya terhadap kemajuan desa dan 
antar desa? Dan lain‐lain. 

3. Jawaban‐jawaban  peserta  ditulis  pada  kertas  plano,  kemudian  fasilitator  bersama  peserta 
membahasnya dan membuat suatu rumusan pernyataan yang menggambarkan aktivitas perlunya 
BKAD. 
‐ Sosialisasi 
‐ Proses Pembentukan BKAD 

4. Berikan kesempatan kepada peserta untuk menanyakan hal‐hal yang kurang atau belum dipahami 
tentang konsep dan pembentukan BKAD yang telah diuraikan. 

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

 
PENJELASAN MATERI: 

 
BKAD adalah organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antar desa, berperan sebagai lembaga 
dalam mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk‐bentuk  kegiatan 
kerja  sama  antar  desa,  menumbuhkan  usaha‐usaha  pengelolaan  aset  produktif,  serta 
mengembangkan kemampuan pengelolaan program‐program pengembangan masyarakat.  
 
BKAD  dibentuk  berdasarkan  UU  32/2004,  PP  72  dan  73/2005,  pada  awalnya  untuk  memenuhi 
kebutuhan bagi perlindungan dan pelestarian hasil‐hasil PPK,  sesuai dengan Surat Edaran Mendagri 
pada Agustus 2006.  
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Sesuai  PP  72  tahun  2005,  bidang‐bidang  yang  dapat  dikerjasamakan  adalah  peningkatan 
perekonomian  masyarakat  desa,  peningkatan  pelayanan  kesehatan,  pendidikan,  pemanfaatan 
sumberdaya alam dan kelestarian  lingkungan,  serta  sosial budaya. Bidang‐bidang  ini  selaras dengan 
kegiatan yang selama ini telah dilakukan melalui PPK/PNPM Mandiri Perdesaan.  
 
Penjabaran  tugas  pokok  dan  fungsi  BKAD  di  atas  dilakukan  berdasarkan  hasil‐hasil  pengalaman 
PPK/PNPM Mandiri Perdesaan. Hasil‐hasil pengalaman PPK/PNPM Mandiri Perdesaan tidak hanya aset 
produktif  yang  dikelola  UPK,  akan  tetapi  meliputi  sistem  perencanaan,  kegiatan  antar  desa, 
pengembangan aset produktif, serta kemampuan mengelola program masyarakat. 
 
BKAD  juga  mempunyai  potensi  untuk  menjadi  organisasi  kerja  yang  mengkoordinasikan  fungsi 
kelembagaan masyarakat  di  tingkat  komunitas.  Konsep  pengakaran  lembaga  yang  sudah menjadi 
komitemen  dalam  Pedum  PNPM,  harus  dapat  diwujudkan  dalam  pengembangan  lembaga 
kemasyarakatan  yang  memadukan  pola  hubungan  fungsional  dan  bertumpu  pada  akar  lembaga 
komunitas.  Lembaga  komunitas  sebagai  basis  kekuatan  BKAD  ke  depan  dapat  terdiri  dari 
RT/RW/dusun/jurong,  nagari  dsb.  Dalam  kaitan  inilah  maka  BKAD  dapat  berfungsi  untuk 
menggerakkan  kembali  semangat  revitalisasi  lembaga  lokal/adat. Pendekatan pemberdayaan dalam 
CDD  pada  tahapan  sekarang  sudah mulai memadukan  penguatan modal  sosial  dan menumbuhkan 
solidaritas  sosial.  Penguatan  modal  sosial  dan  solidaritas  sosial  akan  menggerakkan  peningkatan 
kegiatan kerja  sama, akses dan  jaringan  sosial, menggerakkan  fungsi produksi dan  reproduksi  sosial 
dan  sebaginya.  Pada  konteks  inilah maka menumbuhkan  kembali  semangat  budaya  lokal menjadi 
tugas strategis BKAD.  
 
Dalam  menjalankan  tugas  pengelolaan  perencanaan  pembangunan  partisipatif,  BKAD  juga 
memerankan  diri  sebagai  komponen  penting  unsur  masyarakat  yang  terlibat  dalam  pembahasan 
perencanaan di forum SKPD. 
 
Fasilitasi  pembentukan BKAD dengan langkah sebagai berikut : 
 
a. Sosialisasi pembentukan BKAD pada MAD Sosialisasi. 
Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada wakil‐wakil masyarakat desa  tentang  
badan  kerja  sama  antar  desa.  Peserta    terdiri  dari wakil  desa  sebagaimana  dalam  ketentuan  PTO 
PNPM Mandiri Perdesaan. Kegiatan  sosialisasi  ini dipandu oleh  Fasilitator Kecamatan dibantu PjOK. 
Sebagai  narasumber  adalah  Camat,  TK  PNPM  Mandiri  Perdesaan  Kabupaten  dan  Fasilitator 
Kabupaten.  Untuk  kecamatan  phase  out  fasilitasi  akan  dilakukan  oleh  Fasilitator 
Kabupaten/Pendamping UPK dibantu PJOK, sedangkan untuk kabupaten phase out fasilitasi dilakukan 
oleh Pendamping UPK/KM‐Prov dan TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten setempat. 
 
Agenda  yang  dibahas  pada MAD  sosialisasi meliputi  pertama,  UU  32/2004  tentang  Pemerintahan 
Daerah,  PP  72/2005  tentang  Desa,  dan  PP  73/2005  tentang  Kelurahan,  SE  Mendagri  No 
414.2/1402/PMD tahun 2006, serta peraturan daerah yang mengatur tentang pemerintahan desa, dan 
kedua, rancangan integrasi BKAD sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. 
 
Hasil dari kegiatan  ini adalah adanya kesepahaman wakil‐wakil desa untuk mendorong pembentukan 
BKAD. Dokumen  kesepahaman  ini  tertuang dalam Berita Acara  dengan  dilampiri  risalah  dan daftar 
hadir.  
 
b. Sosialisasi pembentukan BKAD pada MD Sosialisasi. 
Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat desa tentang  badan kerja 
sama antar desa yang  telah disosialisasikan dalam MAD. Peserta    sebagaimana  tertuang dalam PTO 
PNPM  Mandiri  Perdesaan.  Kegiatan  sosialisasi  ini  dipandu  oleh  KPM‐D/K  dan  atau  Fasilitator 
Kecamatan. Sebagai narasumber adalah PJOK, Kades dan Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan.  
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Agenda yang dibahas pada sosialisasi meliputi pertama, UU 32/2004  tentang Pemerintahan Daerah, 
PP  72/2005  tentang  Desa,  dan  PP  73/2005  tentang  Kelurahan,  SE Mendagri  No  414.2/1402/PMD 
tahun  2006,  serta  peraturan  daerah  yang  mengatur  tentang  pemerintah  desa,  kedua,  rancangan 
integrasi BKAD sesuai dengan amanat undang‐undang dimaksud. Agenda khusus yang dibahas di MD 
adalah  keputusan  desa  untuk membentuk/bergabung  dalam  BKAD.  Keputusan  ini  tertuang  dalam 
Berita Acara hasil musyawarah. 
 
Hasil dari kegiatan  ini adalah adanya keputusan desa untuk membentuk BKAD. Dokumen keputusan 
termasuk dokumen persetujuan dari BPD tertuang dalam Berita Acara dengan dilampiri notulensi dan 
daftar hadir.  
  
c. Pembentukan BKAD saat MAD Penetapan Usulan 
MAD  ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti keputusan MD sosialisasi pembentukan BKAD. Kegiatan 
ini dipandu oleh Fasilitator Kecamatan/Pendamping UPK dan dibantu oleh PJOK. Peserta   terdiri dari 
wakil desa sebagaimana  tertuang dalam PTO PNPM Mandiri Perdesaan. Sebagai narasumber adalah 
Camat,  Kades dan  Fasilitator  Kabupaten. Untuk  kecamatan phase out  fasilitasi  akan dilakukan oleh 
Fasilitator Kabupaten/Pendamping UPK dibantu PJOK, sedangkan untuk kabupaten phase out fasilitasi 
dilakukan oleh Pendamping UPK/KM‐Prov dan TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten setempat. 
 
Agenda  pembahasan  pada MAD    adalah  pertama,  laporan  hasil  keputusan MD  tiap‐tiap  desa  yang 
berkaitan  dengan  pembahasan  pembentukan  BKAD.  Kedua,  pengumuman  pembentukan  BKAD 
Kecamatan...  (nama  kecamatan)  tertuang  dalam  berita  acara.  Ketiga,  pemilihan  dan  pembentukan 
pengurus  BKAD.  Pengurus  BKAD  dapat  terdiri  dari  Ketua,  Sekretaris  dan  Bendahara. Untuk  fungsi‐
fungsi  lainnya  dapat  dibentuk  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kesepakatan musyawarah.  Keempat, 
fasilitasi  penyusunan  AD/ART  BKAD  yang melibatkan  peserta  wakil‐wakil  desa.  Fasilitasi  ini  harus 
memperhatikan  keterlibatan  aktif  masyarakat.  Fasilitator  Kecamatan  memfasilitasi  pembentukan 
BKAD ini, terhadap kecamatan yang tidak ada Fasilitator Kecamatan, fasilitasi pembentukan dilakukan 
oleh Fasilitator Kabupaten. 
 
Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat  &  lokasi  pelatihan,  silahkan 
identifikasi / ditambahkan: 
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POKOK BAHASAN  : 2. FASILITASI PENYUSUNAN DAN 
PENETAPAN AD/ART BKAD 

 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  2. FASILITASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN AD/ART BKAD 

TUJUAN  :  • Peserta dapat menjelaskan langkah‐langkah penyusunan AD/ART 
• Peserta dapat memahami Aspek aspek yang harus ada dalam AD/ART 
• Peserta dapat memahami Hubungan kelembagaan BKAD dalam AD 

ART 
• Peserta dapat menjelaskan Eksistensi UPK sebagai pelaksana Teknis 

dalam AD/ART BKAD 

DURASI  :  120 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  Contoh AD/ART BKAD , PTO dan Penjelasan 11 

 

PENGANTAR: 

AD‐ART BKAD mengatur hubungan kelembagaan lembaga‐lembaga desa dan antar desa. Hal‐hal yang 
diatur dalam kerangka hubungan kelembagaan itu adalah : 
‐ Kegiatan  BKAD  meliputi  mandat  musyawarah,  pengelola  operasional,  badan  pemeriksa  UPK, 

lembaga penunjang UPK. 
‐ Hubungan BKAD dengan UPK. 
‐ Hubungan BKAD dengan Pemeriksa UPK. 
‐ Hubungan BKAD dengan Lembaga Pendukung. 
‐ Hubungan UPK dengan Pengelola Kegiatan Desa. 
‐ Hubungan UPK dengan Tim Verifikasi. 
‐ Hubungan UPK dengan Tim Penulis Usulan. 
‐ Hubungan UPK dengan Tim Pengelola Kegiatan. 
‐ Hubungan UPK dengan Tim Pemelihara Desa. 
‐ Hubungan UPK dengan Kelompok UEP dan SPP. 
‐ Hubungan UPK dengan Pokmas Lainnya (misalnya: pasar desa, air bersih dan sebagainya) 
 

PANDUAN FASILITASI: 

 

1. Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
2. Lakukan brainstorming Penyusunan dan Penetapan AD/ART BKAD dengan beberapa pertanyaan 

penggerak antara lain sbb : Apa makna AD/ART bagi keberadaan BKAD? Poin‐poin apa yang harus 
benar‐benar diatur dan ada dalam AD/ART BKAD? Dan lain‐lain. 

3. Berikan penjelasan  tentang  Langkah  langkah penyusunan AD/ART, Aspek  aspek  yang harus  ada 
dalam  AD/ART,  Hubungan  kelembagaan  BKAD  dalam  AD  ART,  dan  Keberadaan  UPK  sebagai 
pelaksana Teknis dalam AD ART BKAD.  

4. Berikan kesempatan kepada peserta untuk menanyakan hal‐hal yang kurang atau belum dipahami 
tentang pembahasan  yang telah diuraikan. 

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

 
Dalam melakukan penyusunan AD‐ART BKAD  sebagaimana dimaksud di  atas, perlu memperhatikan 
ketentuan dasar sebagai berikut : 

a. Memperhatikan  ketentuan  PTO  PNPM Mandiri  Perdesaan,  karakteristik  lokal,  dan  pengalaman 
selama ini, 

b. Memuat  sekurang‐kurangnya  status  definisi  dan  kepemilikan,  keanggotaan  dan  keterwakilan, 
hubungan  antar  kelembagaan,  kewenangan  mengambil  keputusan,  bentuk‐bentuk  keputusan, 
serta sasaran yang harus dicapai. 

c. Menjelaskan definisi dan kepemilikan berisi ketentuan umum, nama tempat dan kedudukan, serta 
azas BKAD. 

d. Menjelaskan keanggotaan dan keterwakilan berisi keanggotaan, kepengurusan dan masa bakti. 
e. Pencapaian sasaran harus bisa menjabarkan visi dan misi BKAD. 
f. Bab  tentang  ketentuan  umum  berisi  pasal  tentang  status  kepemilikan,  keanggotaan,  cara 

mengambil keputusan, serta kewenangan BKAD. 
g. Bab tentang nama, tempat kedudukan berisi nama dan alamat kedudukan BKAD. 
h. Bab tentang azas BKAD berisi azas idiil dan azas operasional. 
i. Bab tentang keanggotaan berisi pasal tentang status, hak dan kewajiban anggota. 
j. Bab  tentang kepengurusan berisi pasal  tentang  syarat‐syarat, mekanisme pemilihan,  serta masa 

bakti. 
k. Bab  tentang hubungan kelembagaan berisi pasal‐pasal hubungan BKAD dengan UPK, Pemeriksa 

UPK, Lembaga Pendukung UPK, dan lain‐lain. 
l. Bab  tentang pengambilan keputusan berisi pasal  tentang  jenjang keputusan dan bentuk‐bentuk 

keputusan dan bentuk‐bentuk kerja sama. 
m. Bab  tentang  visi  menjabarkan  tentang  peran  partisipasi  dengan  cara  kerja  sama  untuk 

menciptakan kemandirian dan kesejateraan bersama sesuai potensi dan karakteristik lokal. 
n. Bab  tentang  misi  menjabarkan  keputusan  partisipatif  pada  proses  pembangunan  dengan 

melakukan kerja sama. 
o. Isi bab dan pasal‐pasal  sesuai dengan ketentuan ini dapat dibahas, dirumuskan di tiap kecamatan 

dengan difasilitasi oleh fasilitator kecamatan. 
p. Dengan  memperhatikan  karakteristik  lokal  dan  sesuai  dengan  pokok‐pokok  ketentuan  dasar 

AD/ART ini, muatan tiap‐tiap kecamatan tidak selalu sama. 
q. Penyusunan  rancangan  AD/ART  ini  setelah  selesai  ditetapkan  menjadi  AD/ART  BKAD  dengan 

keputusan Musyawarah Antar Desa. 
r. Keputusan AD/ART BKAD dikeluarkan dengan berita acara keputusan yang disahkan dengan surat 

penetapan Camat, SK Bupati. 
 

Standar  Operasional  setiap  kelembagaan  BKAD  diatur  dengan  suatu  standar  kerja  teknis masing‐
masing yang ditetapkan oleh BKAD melalui Musyawarah Antar Desa (MAD). Dalam gambar hubungan 
kelembagaan itu sebagai berikut : 

 

 



BKAD (AD/ART) 

UPK  

BP-UPK 

KELEMBAGAAN 

PENDUKUNG 
(SPO)

SPO 

KEPUTUSAN 
TERTINGGI 

PELAYANAN DAN 
KERJASAMA

SPO 

STATUTA 

           TK DESA (TPK dll) 

        PENGELOLA KEGIATAN  

POKMAS-POKMAS  

(AD-ART)
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Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat  &  lokasi  pelatihan,  silahkan 
identifikasi / ditambahkan: 
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POKOK BAHASAN  : 3. FASILITASI PENYUSUN SOP 
UPK DAN BP‐UPK 

 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  3. FASILITASI PENYUSUN SOP UPK DAN BP‐UPK 

TUJUAN  :  • Peserta dapat menjelaskan Strategi penataan lembaga UPK dan BPUPK 
• Peserta dapat menjelaskan  langkah‐langkah penyusunan SOP UPK dan 

BPUK. 
• Peserta dapat mengidentifikasi aspek‐aspek yang harus termuat dalam 

SOP UPK dan BPUPK 
• Peserta dapat memahami secara benar fungsi UPK dan BPUPK. 

DURASI  :  90 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  PTO dan Penjelasan 5 & 11 

 

PENGANTAR: 

Standar  Prosedur  Operasional  adalah  dokumen  yang  terdiri  dari  standar  organisasi,  standar 
pengelolaan,  standar  penanganan,  standar  pembinaan  kelembagaan UPK  dan  lembaga  pendukung 
UPK  sesuai  uraian  tugas  yang  dapat  diukur  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Standar  Prosedur 
Operasional  disusun  oleh  UPK  dan  lembaga  pendukung  UPK,  mengacu  pada  PTO  PNPM  Mandiri 
Perdesaan,  disetujui  oleh  BKAD/MAD  serta  ditetapkan melalui Musyawarah  Antar  Desa.  Terhadap 
keseluruhan proses ini, akan difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan. 

Standar Prosedur Operasional   digunakan sebagai dokumen yang menjadi pedoman bagi pihak‐pihak 
yang akan melakukan kegiatan kegiatan pembinaan, pengawasan dan kerja sama. 

 

PANDUAN FASILITASI: 

 

1. Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
2. Lakukan brainstorming tentang penataan kelembagaan UPK dan BPUPK. 
3. Berikan penjelasan tentang arti penting penataan kelembagaan UPK dan BKAD yang salah satunya 

ada;ah melalui penyusunan SOP masing‐masing. 
4. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok.  

Kelompok satu dan dua bertugas mendiskusikan : 
‐ Alasan diperlukannya SOP untk UPK 
‐ Aspek‐aspek yang harus tertuang dalam SOP UPK. 
‐ Fungsi UPK 
Kelompok tiga dan empat  bertugas mendiskusikan : 
‐ Alasan diperlukannya SOP untk BPUPK 
‐ Aspek‐aspek yang harus tertuang dalam SOP BPUPK. 
‐ Fungsi BPUPK 
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5. Lakukan presentasi masing‐masing kelompok, kemudian diskusikan secara pleno terkait masalah‐
masalah yang yang muncul dan relevan dengan tujuan pembelajaran. 

6. Berikan penegaan‐penegasan untuk memperdalam pencaiapan tujuan pembelajaran. 
 

PENJELASAN MATERI: 

Dengan adanya Standar Prosedur Operasional maka secara kelembagaan UPK dan BP‐UPKtelah 
memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.  
Standar Prosedur Operasional meliputi: 
- Standar Organisasi UPK dan lembaga pendukung, terdiri dari : 

1) Uraian tugas dan fungsi, 
2) Sistem pembayaran gaji, insentif, dan bonus dari surplus, 
3) Sistem perekrutan dan perjanjian kerja pengurus, 
4) Sistem pelaporan kerja,  
5) Sistem evaluasi kinerja pengurus, 
6) Prosedur pemutusan hubungan kerja UPK, 
7) Sistem Sanksi atas pelanggaran, 
8) Mekanisme perubahan aturan. 

- Standar Pengelolaan Perguliran UPK, menjelaskan dan mengatur tentang : 
1) Prosedur  pinjaman  (persyaratan  kelompok,  prosedur  permohonan  pinjaman,  verifikasi, 

keputusan, akad pinjaman, pencairan pinjaman dan sistem pelunasan). 
2) Skema pinjaman (tingkat bunga, jangka waktu, sistem angsuran, pemberian IPTW). 
3) Sanksi‐sanksi (pemberian penalti bagi kelompok penunggak, pemberian penalti bagi desa dan 

sebagainya). 
4) Pembagian surplus (dialokasikan untuk cadangan modal,   insentif pengurus, dana  pendidikan,  

dan lain‐lain). 
5) Sistem pengendalian (pemantauan, pelaporan dan evaluasi). 

- Standar Pelaksana Program : 
Dalam  menjalankan  peran  sebagai  pelaksana  program  partisipatif,  UPK  taat  kepada  prinsip, 
mekanisme,  dan  proses  kegiatan  sebagaimana  tertuang  dalam  PTO  PNPM Mandiri  Perdesaan. 
Penyusunan  Standar Pelaksanaan Program mengacu  kepada PTO PNPM Mandiri Perdesaan dan 
kebijakan program lain (yang dipastikan akan menggunakan kelembagaan UPK).  
Standar pelaksanaan program terdiri dari: 
1) Sistem pencairan dana, 
2) Sistem penyaluran dana, 
3) Sistem pengadministrasian penggunaan dana, 
4) Sistem pelaporan dan pertanggungjawaban dana, 
5) Sistem supervisi dan pembinaan TPK dalam hal administrasi dan pelaporan, 
6) Sistem pengarsipan dokumen, 
7) Sistem pengelolaan data/baseline data RTM, kelompok pemelihara, kelompok simpan pinjam, 

dan kelompok ekonomi produktif. 
- Standar Penanganan Pinjaman Bermasalah 

Standar  Penanganan  Pinjaman  bermasalah  dibutuhkan  sebagai  pedoman  penanganan  pinjaman 
yang  belum  dikembalikan  secara  penuh  sesuai  dengan  target  yang  disepakati  oleh  kelompok 
dengan UPK dengan kriteria sebagai berikut:   
1) Tunggakan angsuran di atas 3 bulan untuk pinjaman yang diangsur setiap bulan. 
2) Tunggakan angsuran di atas 4 bulan untuk pinjaman yang diangsur per triwulan. 
3) Tunggakan angsuran di atas 7 bulan untuk pinjaman yang diangsur per 6 bulan. 
4) Tunggakan  akibat  tidak  berfungsinya  kelompok  (kelompok  bubar,  konflik  pengurus  dan 

sebagainya). 
- Standar Pengelolaan Kelompok 

Berkaitan dengan jenis kelompok : 
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1) Kelompok  Simpan  Pinjam:  adalah  kelompok  yang mengelola  simpanan  (tabungan)  anggota 
dan pinjaman dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan anggota. 

2) Kelompok Usaha  Bersama:  adalah  kelompok  yang mempunyai  kegiatan  usaha  sejenis  yang 
dikelola secara bersama oleh anggota kelompok. 

3) Kelompok  Aneka  Usaha:  adalah  kelompok  yang  anggotanya mempunyai  usaha  bermacam‐
macam atau yang dikelola secara individual oleh setiap anggota. 

Berkaitan dengan pengembangan kelompok : 
1) UPK melaksanakan  identifikasi  keberadaan  kelompok  di  seluruh  kecamatan,  baik  yang  sedang 

memanfaatkan pinjaman maupun yang tidak. 
2) Menggolongkan tingkat pertumbuhan kelompok, didasarkan atas kriteria kelayakan kelompok. 
3) Identifikasi  kebutuhan  penguatan  kelompok  (sesuai  hasil  pendataan  tingkat  pertumbuhan 

kelompok). 
4) Melaksanakan pendampingan penguatan dan pengembangan kelompok. 
Berkaitan dengan arah perlakuan kelompok : 
1) Kelompok penyalur akan difasilitasi agar berkembang menjadi kelompok pengelola, 
2) Kelompok potensial diperkuat menjadi kelompok  layak pinjaman dana bergulir. 
3) Kelompok aneka usaha difasilitasi menjadi kelompok simpan pinjam. 
4) Kelompok UEP non simpan pinjam difasilitasi menjadi kelompok usaha bersama. 
5) Kelompok  simpan  pinjam  difasilitasi  meningkatkan  tabungan  tanggung  renteng,  menyusun 

rencana usaha dan mengajukan permohonan pinjaman ke UPK. 
 
 
Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat  &  lokasi  pelatihan,  silahkan 
identifikasi / ditambahkan: 
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POKOK BAHASAN  : 4. FASILITASI PAYUNG HUKUM 
BKAD (UPK, BP‐UPK) 

 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  4. FASILITASI PAYUNG HUKUM BKAD (UPK, BP‐UPK) 

TUJUAN  :  • Peserta dapat mengekplorasi permasalahan lapangan yang menjurus 
kepada pentingnya payung hukum BKAD. 

• Peserta dapat mengidentifikasi pentingnya payung hukum dari asumsi 
motif permasalahan karena pelanggaran pelaku. 

• Peserta dapat mengidentifikasi pentingnya payung hukum dari asumsi 
motif dampak pertukaran program 

• Peserta dapat mengidentifikasi pentingnya payung hukum dari asumsi 
motif Peluang kerjasama. 

DURASI  :  90 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  PTO dan Penjelasan 11 

 

PENGANTAR: 

Kesadaran  tentang pentingnya pelestarian musyawarah masyarakat  sebagai  representasi partisipasi 
masyarakat perlu terus ditumbuhkan. Hal ini untukmencapai keterlibatan  masyarakat yang lebih luas 
dalam  proses  pembangunan,  kemandirian  dan  kesejahteraan.  Langkah‐langkah  pengorganisasian 
masyarakat di desa dan antar desa perlu  terus dikembangkan agar kelembagaan yang ada mampu 
melakukan swakelola pembangunan partisipatif untuk kepentingan rakyat. 

Terkait dengan perubahan ini, beberapa aspirasi dari bawah yang munculdiantaranya adalah: 

1. Adanya  kehendak,  kesadaran  tentang manfaat,  yang mendasari  kebutuhan bagipenguatan dan 
pelestarian MAD menjadi kelembagaan melalui perwakilan masyarakat antar desa agar mampu 
mengenali masalah dan potensinya masingmasing dan mampu mendorong akses yang  lebih  luas 
bagi pemecahan terkait dengan kebijakan, sumber pembiayaan dan technical assistance. 

2. Kebutuhan  tentang  peningkatan  kualitas  pembahasan  pembentukan  konsensus  dalam  format 
pertemuan  dan  musyawarah  mengenai  pemahaman  diri,  masalah,  dan  potensi  lokal  bagi 
penguatan  dan  pengembangan  serta  mengambil  keputusan  baik  pada  proses  perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian. 

3. Munculnya  kebutuhan  adanya  membangun  strategi  kemitraan  dan  kerjasama,  terciptanya 
partisipasi dalam kerangka kemitraan dan kerjasama untuk kemandirian dalam rangka mencapai 
kesejahteraan masyarakat. 

PANDUAN FASILITASI: 

 

1. Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
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2. Fasilitasi peserta untuk mengekplorasi pengalamannya terkait dengan permasalahan di lapangan, 
baik yang timbul secara internal maupun dari intervensi eksternal (jika ada). 

3. Ajak peserta untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut secara spesifik, kemudian cari struktur 
penyebabnya khsusnya yang akan menjurus pada permasalahan statuta/ payung hukum lembaga 
kerjasama antar desa. 

4. Jelaskan  3  asumsi  dari  lapangan  yang  berkembang  tentang  kebutuhan  payung  hukum  yang 
meliputi  : Motif  permasalahan  karena  pelanggaran  pelaku, motif  dampak  pertukaran  program, 
dan motif Peluang Kerjasama. 

5. Fasilitator memberikan contoh‐contoh kasus untuk menambah pemahaman peserta dengan cara 
menggali pengalaman yang relevan dari peserta.  

6. Lakukan tanya jawab secara interkatif dan konstruktif terkait masalah yang dibahas. 
7. Lakukan  fasilitasi menyusun  langkah  strategis dalam upaya mewujudkan adanya payung hukum 

BKAD, UPK dan BPUPK dengan argumen‐argumen yang telah didiskusikan. 
8. Berikan penegasan‐penegasan  terutama yang berkaitan dengan  tujuan pembelajaran, kemudian 

tutup sesi. 
 

PENJELASAN MATERI: 

 
Dari  latar belakang  ini  langkah yang diambil melibatkan dua hal pokok yaitu aspek penguatan aturan 
main  partisipatif  dan  aspek  integrasi  kelembagaan  kerjasama  antar  desa  dalam  peraturan 
perundangan yang berlaku. Penguatan aturan main partisipatif mengagendakan pembahasan tentang 
definisi  dan  kepemilikan,  keanggotaan  dan  keterwakilan,  hubungan  antar  kelembagaan,  serta 
kewenangan mengambil keputusan. Sedangkan integrasi kelembagaan kerjasama antar desa ke dalam 
peraturan  perundangan  yang  berlaku  mengagendakan  pembahasan  tentang  pembentukan  Badan 
Kerjasama Antar Desa (BKAD). 

BKAD sebagaimana tertuang di dalam PP No 72 tahun 2005 adalah Badan Pelaksana Kerjasama Antar 
Desa  yang  bertujuan  untuk  peningkatan  perekonomian  masyarakat  desa,  peningkatan  pelayanan 
pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, pemanfaatan sumber daya alam 
dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Prinsip dasar pembentukan 
BKAD  adalah  untuk  kepentingan  bersama  desa‐desa  yang melakukan  kerjasama,  tidak membebani 
masyarakat dan desa, serta telah mendapatkan persetujuan dari BPD. 

BKAD  dibentuk  berdasarkan  UU  32/2004,  PP  72  dan  73/2005,  pada  awalnya  untuk  memenuhi 
kebutuhan bagi perlindungan dan pelestarian hasil‐hasil PPK,  sesuai dengan Surat Edaran Mendagri 
pada Agustus 2006. 

Dalam  menjalankan  tugas  pengelolaan  perencanaan  pembangunan  partisipatif,  BKAD  juga 
memerankan  diri  sebagai  komponen  penting  unsur  masyarakat  yang  terlibat  dalam  pembahasan 
perencanaan di  forum SKPD. Dalam konteks  saat  ini,  sudahkah BKAD mengambil peran atas proses 
dan review hasil perencanaan desa dan antar desa (RPJMDes)? 

Keberlanjutan  kelembagaan  dipengaruhi  diantaranya  oleh  ketersediaan  perangkatper  aturan  yang 
relevan.  PP  72/2005  mengamanatkan  tentang  penetapan  dan  pembentukan  lembaga 
kemasyarakatan.  Lembaga  kemasyarakatan  mewakilinomenklatur  untuk  mengidentifikasi  lembaga 
lokal yang pada umumnya dibentuk melalui proses mobilisasi. 
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Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat  &  lokasi  pelatihan,  silahkan 
identifikasi / ditambahkan: 
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POKOK BAHASANA  : 5. FASILITASI TUPOKSI 
BKAD 

 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  5. FASILITASI TUPOKSI BKAD 

TUJUAN  :  • Peserta dapat mengevaluasi perkembangan kelembagaan BKAD, 
BPUPK dan UPK. 

• Peserta dapat mengetahui tupoks BKAD terkait dengan agenda 
strategis antar desa. 

• Peserta dapat merumuskan implementasi tupoksi BKAD dalam 
tahapan kegiatan PNPM Perdesaan. 

DURASI  :  90 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  PTO dan Penjelasan 11, Manajemen Keuangan, Media tayang Hubungan 
kelembagaan, Tupoksi, Panduan penataan kelembagaan, Lembar isian 
MSA 

 

PENGANTAR: 

BKAD  mempunyai  potensi  untuk  menjadi  organisasi  kerja  yang  mengkoordinasikan  fungsi 
kelembagaan masyarakat  di  tingkat  komunitas.  Konsep  pengakaran  lembaga  yang  sudah menjadi 
komitemen dalam PTO dan Penjelasannya, harus dapat diwujudkan dalam pengembangan  lembaga 
kemasyarakatan  yang  memadukan  pola  hubungan  fungsional  dan  bertumpu  pada  akar  lembaga 
komunitas.  Lembaga  komunitas  sebagai  basis  kekuatan  BKAD  ke  depan  dapat  terdiri  dari 
RT/RW/dusun/jurong,  nagari  dsb.  Dalam  kaitan  inilah  maka  BKAD  dapat  berfungsi  untuk 
menggerakkan kembali semangat revitalisasi  lembaga  lokal/adat. Pendekatan pemberdayaan dalam 
CDD pada  tahapan  sekarang  sudah mulai memadukan penguatan modal  sosial dan menumbuhkan 
solidaritas  sosial.  Penguatan  modal  sosial  dan  solidaritas  sosial  akan  menggerakkan  peningkatan 
kegiatan kerja sama, akses dan  jaringan sosial, menggerakkan  fungsi produksi dan reproduksi sosial 
dan  sebaginya.  Pada  konteks  inilah maka menumbuhkan  kembali  semangat  budaya  lokal menjadi 
tugas strategis BKAD. 

PANDUAN FASILITASI: 

1. Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
2. Jelaskan kebijakan kelembagaan (aspek historis filosofis, teknis, hubungan antar lembaga). 
3. Fasilitator meminta peserta untuk membaca  cepat  lembar Matrik Self Assesment kelembagaan. 

Kemudian minta  peserta  untuk mengisi  lembar MSA    sesuai  dengan  kondisi  lapangan masing‐
masing. 

4. Fasilitator  mengajak  peserta  untuk  membuat  fokus  kritis  pada  lembaga  BKAD  dalam  kaitan 
penataan hubungan kelembagaan desa dan antar desa. 

5. Kaitkan  objek  kritis  itu  dengan  peran  penting  BKAD  sebagi  organisasi  kerja  masyarakat  yang 
representatif secara status kepemilikan maupun kewenangan . 

6. Jadikan tupoksi BKAD sebagai penjabaran dari tugas dan peran strategis BKAD.  
7. Bagikan peserta matrik tupoksi BKAD dalam kaitan tahapan kegiatan PNPM Perdesaan dan minta 

beberapa peserta untuk mengomentarinya. 
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8. Berikan penegasan‐penegasan  terutama yang berkaitan dengan  tujuan pembelajaran, kemudian 
tutup sesi. 

 

PENJELASAN MATERI: 

 
Dalam  menjalankan  tugas  pengelolaan  perencanaan  pembangunan  partisipatif,  BKAD  juga 
memerankan  diri  sebagai  komponen  penting  unsur  masyarakat  yang  terlibat  dalam  pembahasan 
perencanaan di forum SKPD. 
 
Lingkup Tugas  Umum serta Uraian Tugas Pokok dan Fungsi BKAD 
Manajemen Pembangunan Partisipatif 
1) Meningkatkan kualitas musyawarah‐musyawarah yang dilakukan masyarakat baik di desa maupun 

antar desa.  
2) Melakukan pengelolaan hasil‐hasil musyawarah desa dan antar desa dalam kaitan pembangunan 

partisipatif. 
3) Menjembatani  terwujudnya  penggalian  gagasan  yang  lebih  berpihak  kepada  kebutuhan 

pengembangan wilayah antar desa. 
4) Mendorong terwujudnya kelembagaan masyarakat yang lebih partisipatif. 
5) Memotivasi  dan  mendorong  kelompok  RTM  agar  berperan  aktif  dalam  setiap  kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan. 
6) Meningkatkan kapasitas pelaku‐pelaku yang ada di desa dan kecamatan dalam kaitan pengelolaan 

pembangunan partisipatif. 
7) Melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan setiap perkembangan kegiatan. 
8) Menjaga sistem, mekanisme, aturan main, dan prinsip‐prinsip pembangunan partisipatif. 
9) Mendorong  lahirnya  perdes  partisipatif  berkaitan  dengan  kelembagaan,  dan  hasil‐hasil 

pembangunan partisipatif. 
10) Menjalin  sinergitas  dan  koordinasi  dengan  pemerintah  daerah,  dunia  usaha,  dunia  pendidikan, 

legislatif dan pelaku lainnya dalam rangka memperkuat manajemen pembangunan partisipatif. 
Manajemen Kegiatan Antar Desa 
1) Memfasilitasi  pembahasan,  perumusan,  dan  penyusunan  kesepakatan‐kesepakatan  kerja  sama 

antar desa. 
2) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kerja sama antar desa. 
3) Melakukan  identifikasi  potensi  desa  yang  dapat  dikembangkan menjadi  sentra  pengembangan 

ekonomi, sosial, dan budaya antar desa. 
4) Melakukan kelola informasi potensi desa‐desa dalam lingkup wilayahnya. 
5) Memfasilitasi  penanganan  dan  penyelesaian masalah  perselisihan  antar  desa  dan masalah  lain 

yang timbul dari pelaksanaan kerja sama antar desa. 
6) Memfasilitasi  keberlanjutan  fungsi‐fungsi  kelembagaan  desa  dan  antar  desa  dalam  pengelolaan 

kegiatan dan kerja sama antar desa. 
7) Mengelola  informasi  masyarakat  antar  desa  untuk  menumbuhkan  semangat  transparansi, 

akuntabilitas, dan kerja sama. 
8) Meningkatkan kapasitas pelaku‐pelaku yang ada di desa dan antar desa dalam kaitan pengelolaan 

kegiatan antar desa. 
9) Mendorong pelaksanaan pelestarian hasil‐hasil kegiatan desa dan antar desa. 
Manajemen Aset Produktif 
1) Memfasilitasi  terbentuknya  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga  dalam  kaitan  pengelolaan  aset 

produktif, sumber daya lokal, teknologi tepat guna. 
2) Mendorong  pengembangan UPK  sebagai  pengelola  kegiatan  yang  andal,  dengan  basis  kegiatan 

sebagai lembaga keuangan mikro dan lembaga pengelola teknis program. 
3) Membantu  dan  mendorong  fasilitasi  akses  sumber  bantuan  bagi  kelompok/lembaga  usaha 

masyarakat baik produksi, distribusi maupun pemasaran. 
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4) Mendorong  terbentuknya  kelompok  dan  lembaga  usaha  desa  yang  berbasis  pengembangan 
sumber daya ekonomi lokal.  

5) Melakukan kajian dan evaluasi sederhana tentang pelaku‐pelaku ekonomi di wilayahnya. 
6) Mendorong pengembangan BP‐UPK sebagai badan pengawas dan pemeriksa keuangan UPK yang 

andal dan dapat dipercaya. 
7) Mendorong pengembangan  lembaga penunjang UPK  sesuai dengan kebutuhan  tugas pokok dan 

fungsi masing‐masing. 
8) Meningkatkan efektivitas pemberlakuan dan pelaksanaan sanksi lokal sebagai komitmen bersama. 
Pengelola program PNPM maupun pihak ketiga 
1) Melakukan koordinasi     dengan pihak kecamatan dan desa   berkaitan dengan   perencanaan dan  

pelaksanaan kegiatan. 
2) Memotivasi pelaku‐pelaku kecamatan dan desa terkait dengan pelaksanaan kegiatan. 
3) Melakukan pemantauan setiap tahapan kegiatan. 
4) Mendorong kualitas partisipasi dan keswadayaan masyarakat. 
5) Melakukan evaluasi kinerja UPK terkait dengan tugas sebagai pengelola teknis program. 
6) Mengkoordinasikan tugas pemantauan kegiatan sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi. 
7) Mengkoordinasikan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan teknis program. 
8) Meningkatkan  kinerja  tim  pelestarian  yang  telah  terbentuk  dan mendorong  pihak  desa  untuk 

mengembangkan kegiatan pelestarian hasil‐hasil kegiatan. 
9) Melakukan  evaluasi  secara  menyeluruh  terhadap  hasil  kinerja  pengelolaan  program,  baik 

pengelolaan teknis oleh UPK maupun lembaga lainnya. 
 
Tugas dan Tanggung jawab UPK : 
1) bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan, 
2) bertanggung  jawab  terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan  seluruh  transaksi kegiatan 

PNPM Mandiri Perdesaan, 
3) bertanggung  jawab  terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat 

keuangan maupun non keuangan, 
4) bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir  
5) melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam 
6) melakukan  sosialisasi  dan  penegakan  prinsip‐prinsip  PNPM  Mandiri  Perdesaan  dalam 

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

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

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

9) 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. 

10) 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. 

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

12) 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. 

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

14) melakukan  penguatan  kelompok  peminjam  dalam  kelambagaan,    pengelolaan  keuangan, 
pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat. 
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15) membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan 
pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. 

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

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

 
Tugas dan Tanggung jawab BP‐UPK: 
1. melakukan pemeriksaan dan evaluasi  transaksi, bukti  transaksi, dokumen‐dokumen, pelaksanaan  

administrasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan pinjaman yang dikelola oleh UPK. 
2. melakukan  pengawasan    terhadap  ketaatan  UPK  pada  prinsip  dan mekanisme  PNPM Mandiri 

Perdesaan 
3. melakukan pengawasan  ketaatan UPK terhadap aturan‐aturan MAD, termasuk aturan perguliran. 
4. memantau Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus UPK 
5. memantau Realisasi anggaran UPK dan rencana kerja UPK. 
6. memantau  Pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  tim  lain  yang  dibentuk    MAD  dalam 

pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. 
7. menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugasnya  kepada MAD/BKAD. 
 
 
Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat  &  lokasi  pelatihan,  silahkan 
identifikasi / ditambahkan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



modul masyarakat: peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat 
48 

POKOK BAHASAN  : 6. PENYUSUNAN RENCANA 
KERJA BKAD 

 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  6. PENYUSUNAN RENCANA KERJA BKAD 

TUJUAN  :  • Peserta mampu menyususn prioritas kegiatan BKAD dalam rencana 
kerja tahunan sesuai dengan kemampuan pendanaan dan kebutuhan 
rencana kerja 3 tahun ke depan 

• Peserta mampu menyusun langkah fasilitasi pendanaan BKAD 

DURASI  :  90 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  PTO dan Penjelasan 11, Media tayang Hubungan kelembagaan, Tupoksi, 
Panduan penataan kelembagaan, Lembar isian MSA 

 

PENGANTAR: 

Pendanaan Badan Pengawas UPK maksimal 5 % dari anggaran biaya tahunan UPK dan diberikan pada 
saat pelaksanaan Pengawasan UPK dan bukan bersifat insentif bulanan. Pembebanan biaya pada Biaya 
Lain‐lain. 
Syarat pendanaan awal BKAD adalah : 
• Modal awal berasal dari kontribusi desa 
• Modal  operasional  dapat  berasal  dari  kontribusi  desa,  surplus UPK,  kontribusi APBD,  swadaya, 

donatur  setelah  memenuhi  syarat  pembentukan,  aturan  dasar,  syarat  fungsi,  dan  syarat 
kepengurusan serta disetujui masyarakat lewat MAD 

 
 
PANDUAN FASILITASI: 

 

1. Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
2. Fasilitator  menyampaikan  prinsip‐prinsip  perencanaan  yang  efektif  (Spesifik,  Measurable, 

Achiavable, Real & Timeline). 
3. Peserta  diminta  untuk membentuk  kelompok  dengan  tugas  tiap  kelompok membuat  rencana 

kerja,  input  sebagai  rujukan adalah  lembar  tupoksi,  lembar matrik kerja‐tahapan, dan dokumen 
perencanaan antar desa. 

4. Untuk  kelancaran  diskusi,  sediakan  kertas  isian,  kertas  plano,  hasil  diskusi  ditempel  di  dinding. 
Pastikan proses diskusi berjalan dinamis dan konstruktif. 

5.  Setelah selesai minta  lembar  isian yang  telah diisi untuk saling dipertukarkan dengan kelompok 
lainnya. Minta kelompok lain untuk memberikan skor  atas lembar isian yang diterimanya. Setelah 
itu lakukan presentasi hasil penilaian. 

6. Mintalah kelompok untuk membuat rencana/strategi fasilitasi pendanaan agar rencana kerja yang 
telah  disusun  dapat  diimplementasikan.  Sebelumnya,  fasilitator  menjelaskan  sumber‐sumber 
pendanaan yang dapat digali antara lain dari surplus UPK, donatur dll.  Hasil diskusi masing‐masing 
kelompok mempresentasikannya. 

7. Berikan penegasan‐penegasan terutama yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran, 
kemudian tutup sesi. 
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PENJELASAN MATERI: 

 
Dalam menyusun  suatu  rencana  pencapaian  gol,  biasanya  digunakan  pendekatan  SMART  (Spesifik, 
Measurable,  Attainable,  Realistic  dan  Time  Bound).  Pendekatan  ini  sangat  baik,  karena membuat 
pelaku menjadi jelas terhadap apa yang harus dilakukannya. 
Lebih  jauh dari  itu, NLP menyarankan suatu cara berpikir yang disebut wellformed outcome  (WFO = 
tujuan yang dirumuskan dengan baik). Ada 2 aspek penting yang perlu dibahas di sini yakni: 
1. Dalam membuat  suatu  gol,  pelaku  perlu  dapat memvisualisasikan  proses  dan  hasil  yang  akan 

dicapai. Proses visualisasi ini seyogyanya melibatkan sebanyak mungkin indra (bisa dilihat, diraba, 
didengar, dicium, dirasa). Proses  inilah yang akan menciptakan sirkuit neurologis baru, sehingga 
pikiran  merasa  “sudah  pernah  mengalami”  sekalipun  sebenarnya  baru  mengalami  secara 
visualisasi. 

2. Kalimat  rumusan  tujuan harus berbentuk kalimat positif  (apa yang diinginkan, bukan yang  tidak 
diinginkan) dan present tenses. Apabila tujuan dirumuskan dengan cara demikian, maka tidak saja 
tujuan  ini menjadi  jelas, namun  akan memotivasi pelaku untuk mencapainya.  Terutama  karena 
cara perumusan ini menggunakan pendekatan yang sesuai dengan cara kerja otak manusia. 

 
Rencana yang SMART adalah : 
Specific /  jelas,  artinya  rencana  yang  Anda  buat  harus  jelas. Menulis  ‘ingin memiliki  bisnis  sendiri’ 
belumlah jelas kerena tidak mencantumkan bidang apa yang akan digeluti. 
Measurable / dapat diukur, artinya Anda harus tahu berapa omset bulanan yang  ingin Anda hasilkan 
karena Hidup dan Bisnis memerlukan uang. 
Achievable /  dapat  dicapai,  artinya  rencana  Anda  tersebut  haruslah  sebuah  rencana  yang  dapat 
dicapai, minimal ada orang yang pernah mencapainya. 
Realistic / realistik, artinya rencana Anda haruslah realistik atau sesuai dengan kondisi minat / internal 
calling Anda. 
Time bound / batas waktu, artinya rencana yang Anda buat haruslah ada batasan waktu kapan Anda 
harus mencapainya. 
 

 
Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat  &  lokasi  pelatihan,  silahkan 
identifikasi / ditambahkan: 
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POKOK BAHASAN  : 7. FASILITASI RENCANA 
KERJA BPUPK 

 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  7. FASILITASI RENCANA KERJA BPUPK 

TUJUAN  :  • Peserta dapat memahami makna adanya BPUPK dalam kaitannya 
dengan implementasi prinsip‐prinsip PNPM Perdesaan. 

• Peserta dapat menjelaskan peran BPUPK  
• Peserta dapat menjelaskan langkah‐langkah sistematis (berupa 

rencana kerja BPUK) dalam upaya merelaisasikan perannya secara 
optimal, meliputi pengawasan pengelolaan kegiatan, pengawasan 
administrasi, dan pengawasan keuangan  UPK. 

DURASI  :  90 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  PTO dan Penjelasan 11, Tupoksi, Panduan penataan kelembagaan 

 

PENGANTAR: 

 

Badan Pengawas UPK, bertugas melaksanakan pengawasan baik secara rutin atau insidentil dalam hal 
kelembagaan, kegiatan dan keuangan UPK, serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada 
masyarakat melalui Musyawarah Antar Desa. 
 

PANDUAN FASILITASI: 

 

1. Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
2. Fasilitator memfasilitasi refleksi BPUPK dengan mengajukan beberapa kasus penyalahgunaan dana 

yang sudah banyak dipublikasikan. 
3. Kemudian  tanyakan  kepada  peserta mengapa  itu  bisa  terjadi? Adakah  hal  itu  yang  diakibatkan 

oleh  ketidak‐optimalan  BPUPK  dalam  melaksanakan  peranya?  Seandainya  tidak,  bagaimana 
langkah‐langkah  antisipasinya?  Gali  pendapat‐pendapat  peserta  secara  mendalam,  kemudian 
relevansikan  dengan  prinsip‐prinsip  PNPM  bahwa  pengelolaan  program  harus  dapat 
dipertanggungjawabkan baik  secara moral,  teknis,  legal, maupun  administratif,  sehingga BPUPK 
perlu menyusun rencana operasional yang sistematis. 

4. Fasilitator membagi peserta menjadi 3 kelompok. Kelompok‐1 bertugas mendiskusikan Rencana 
kerja  BPUPK  terkait  pengawasan  pengelolaan  kegiatan  oleh  UPK.  Kelompok‐2  bertugas 
mendiskusikan rencana kerja BPUPK  terkait pengawasan administrasi UPK. Kelompok‐3 bertugas 
mendiskusikan rencana kerja BPUPK terkait pengawasan pengelolaan keuangan oleh UPK. 

5. Hasil  diskusi  kelompok  kemudian  diplenokan.    Beri  kesempakan  setiap  wakil  kelompok  untuk 
presentasi, dan beri kesempatan peserta lain untuk menanggapi secara konstruktif. 

6. Berikan penegasan‐penegasan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian tutup sesi. 
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PENJELASAN MATERI: 

 
BP‐UPK berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi, dan keuangan  yang dilakukan 
oleh UPK. BP‐UPK dibentuk melalui musyawarah antar desa, sekurang‐kurangnya tiga orang terdiri dari 
ketua dan anggota. BP‐UPK menjalankan tugas ini berdasarkan penugasan yang diperoleh dari 
MAD/BKAD.  
 
Dalam pengelolaan dana bergulir UPK, didukung oleh lembaga  pendukung paling tidak oleh Tim 
Verifikasi dan Badan Pengawas – UPK dengan ketentuan  kelembagaan dan operasional diatur dalam 
AD/ART BKAD. Pendanaan operasional bersifat pendanaan dukungan tugas bukan bersifat insentif 
yang tetap setiap bulan. 
 
Ruang Lingkup Pengawasan BP UPK : 
• Administrasi dan Keuangan UPK 
• Pelaksanaan prinsip dan mekanisme PPK oleh UPK 
• Ketaatan UPK pada aturan‐aturan MAD termasuk aturan perguliran 
• Realisasi anggaran dan rencana kerja UPK 
• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim lain yang dibentuk oleh MAD 
• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab UPK 
 
Pendekatan Pengawasan yang efektif : 
• Fahami dengan jelas tentang obyek yang akan diawasi. 
• Susun parameter dan indikator penilaian jika diperlukan. 
• Kumpulkan data dan informasi yang akurat yang berhubungan dengan obyek yang diawasi. 
• Cross‐check dan klarifikasi data dan informasi yang telah dikumpulkan. 
• Analisislah perkembangan pelaksanaan kegiatan dan bandingkan dengan rencana atau ketentuan 

yang ada. 
• Rumuskan rekomendasi tindakan penanggulangan apabila ditemui penyimpangan atau kesalahan. 
• Menyampaikan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang dan memantau tindak 

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

: 8. FASILITASI PENATAAN 
KELEMBAGAAN DESA 

 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  8. FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN DESA 

TUJUAN  :  • Peserta dapat mengidentifikasi lembaga tingkat desa, baik yang formal 
mapun nonformal. 

• Peserta dapat memahami peran lembaga‐lembaga tingkat desa 
kaitannya dengan pelaksanaan PNPM Perdesaan. 

• Peserta dapat memahami penguatan lembaga‐lembaga tkt desa 
sebagai basis penguatan kelembagaan antar desa. 

DURASI  :  90 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  PTO dan Penjelasannya, Penguatan lembaga‐lembaga tkt desa sebagai 
basis penguatan kelembagaan antar desa 

 
PENGANTAR: 
 
PNPM Mandiri Perdesaan  melahirkan lembaga pengelola yang cukup banyak baik di desa maupun di 
kecamatan,  diantaranya  adalah  TPK,  kelompok  SPP,  kelompok UEP, UPK,  dan BP‐UPK.  Keberadaan 
lembaga  pengelola  ini  pada  umumnya    bersifat  ad  hoc/sementara  (berkaitan  dengan  kebutuhan 
program),  akan  tetapi  seiring  dengan  pendampingan  yang  baik,  dan  dirasakan  manfaatnya  oleh 
masyarakat, maka beberapa lembaga pengelola telah menjadi lembaga permanen, berkaitan dengan 
statutanya. Hal ini didukung kebijakan nasional. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
1. Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
2. Fasilitasi peserta untuk mengidentifikasi  lembaga‐lembaga yang ada di tkt desa baik yang formal 

maupun bentukan program seperti TPK, Tim Pemantau, TPU, BPD, Pemerintah desa. 
3. Bagi peserta menjadi 5 kelompok, dengan tugas sebagai berikut :  

‐ Kelompok‐1 mendiskusikan peran Pemerintahan desa 
‐ Kelompok‐2 mendiskusikan peran Badan Perwakilan Desa (BPD) 
‐ Kelompok‐3 mendiskusikan peran Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 
‐ Kelompok‐4 mendiskusikan peran Tim Penulis Usulan (TPU) 
‐ Kelompok‐5 mendiskusikan peran Tim Pemantau (TP)  

4. Hasil  diskusi  kelompok  kemudian  diplenokan.    Beri  kesempakan  setiap  wakil  kelompok  untuk 
presentasi, dan beri kesempatan peserta lain untuk menanggapai secara konstruktif. 

5. Fasilitator mengajak  refleksi  bersama  peserta  tentang  optimalisasi  peran  lembaga‐lembaga  tkt 
desa  dalam  mewujudkan  harapan  warga  desa.  Beberapa  pertanyaan  reflektif  dapat  diajukan 
fasilitator sebagai penggerak  : Seandainya peran‐peran itu tidak berjalan dilakukan oleh lembaga‐
lembaga tkt desa, haruskah warga desa mengandalkan lembaga‐lembaga desa tetangga? Agar ini 
tidak terjadi, apa yang harus dilakukan? 

6. Setelah diskusi kelas, berikan penegasan‐penegasan  terkait dengan  langkah‐langkah kolektif dan 
partisipatif  untuk  optimalisasi  peran  lembaga‐lembaga  tkt  desa  yang menjadi  basis  penguatan 
kelembagaan antar desa (kecamatan). 

7. Kemudian tutup sesi. 



modul masyarakat: peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat 
53 

 
 
 
PENJELASAN MATERI: 
 
Pelaku  di  desa  adalah  pelaku‐pelaku  yang  berkedudukan  dan  berperan  dalam  pelaksanaan  PNPM 
Mandiri Perdesaan di desa. Pelaku di desa meliputi: 
1. Kepala Desa (Kades) 
Peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan 
PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Bersama BPD, kepala desa menyusun peraturan desa yang relevan 
dan  mendukung  terjadinya  proses  pelembagaan  prinsip  dan  prosedur  PNPM  Mandiri  Perdesaan 
sebagai  pola  pembangunan  partisipatif,  serta  pengembangan  dan  pelestarian  aset  PNPM Mandiri 
Perdesaan yang telah ada di desa. Kepala desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan 
forum musyawarah atau badan kerja sama antar desa. 
2. Badan Permusyawarahan Desa (BPD atau sebutan  lainnya) 
Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, BPD (atau sebutan  lainnya) berperan sebagai  lembaga 
yang  mengawasi  proses  dari  setiap  tahapan  PNPM  Mandiri  Perdesaan,  termasuk  sosialisasi, 
perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di desa. Selain  itu  juga berperan dalam melegalisasi atau 
mengesahkan   peraturan desa  yang berkaitan dengan pelembagaan dan pelestarian PNPM Mandiri 
Perdesaan di desa. BPD  juga bertugas mewakili masyarakat bersama  Kepala Desa dalam membuat 
persetujuan pembentukan badan kerja sama antar desa. 
3. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 
TPK terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa sosialisasi yang mempunyai 
fungsi dan peran untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola administrasi, 
serta keuangan PNPM Mandiri Perdesaan. TPK sekurang‐kurangnya terdiri dari Ketua, Bendahara, dan 
Sekretaris.    Pada  saat Musyawarah Desa  Informasi  hasil MAD  keanggotaan  TPK  dilengkapi  dengan 
Ketua Bidang yang menangani suatu jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.   
4. Tim Penulis Usulan (TPU) 
TPU berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Peran Tim Penulis Usulan 
adalah  menyiapkan  dan  menyusun  gagasan‐gagasan  kegiatan  yang  telah  ditetapkan  dalam 
musyawarah  desa  dan musyawarah  khusus  perempuan,  serta  dokumen‐dokumen  yang  diperlukan 
untuk musrenbang  reguler,  termasuk  RPJMDes  dan  RKPDes.  Anggota  TPU  dipilih  oleh masyarakat 
berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan  jenis kegiatan yang diajukan masyarakat. 
Dalam menjalankan tugasnya, TPU bekerja sama dengan  kader‐kader desa yang ada. 
5. Tim Pemantau 
Tim  Pemantau menjalankan  fungsi  pemantauan  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  yang  ada  di  desa. 
Keanggotaannya  berasal  dari  anggota  masyarakat  yang  dipilih  melalui  musyawarah  desa.  Jumlah 
anggota  tim  pemantau  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kesepakatan  saat  musyawarah.  Hasil 
pemantauan kegiatan disampaikan saat musyawarah desa dan antar desa.  
6. Tim Pemelihara 
Tim Pemelihara berperan menjalankan fungsi pemeliharaan terhadap hasil‐hasil kegiatan yang ada di 
desa,  termasuk  perencanaan  kegiatan  dan  pelaporan.  Keanggotaannya  berasal  dari  anggota 
masyarakat  yang  dipilih  melalui  musyawarah  desa  perencanaan.  Jumlah  anggota  tim  pemelihara 
sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kesepakatan  saat  musyawarah.  Hasil  laporan  pemeliharaan 
disampaikan  saat musyawarah desa dan  antar desa. Dalam menjalankan  fungsinya,  tim pemelihara 
didukung dengan dana yang telah dikumpulkan atau yang berasal dari swadaya masyarakat setempat. 
7. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) 
KPMD   adalah warga desa  terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat   dalam mengikuti 
atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap 
perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan. 
8. Kelompok Masyarakat  
Kelompok  masyarakat  adalah  kelompok  yang  terlibat  dan  mendukung  kegiatan  PNPM  Mandiri 
Perdesaan,  baik  kelompok  sosial,  kelompok  ekonomi  maupun  kelompok  perempuan.  Termasuk 
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sebagai kelompok masyarakat misalnya kelompok arisan, pengajian, kelompok ibu‐ibu PKK, kelompok 
SPP, kelompok usaha ekonomi, kelompok pengelola air, kelompok pengelola pasar desa, dsb.  
 
Beberapa fungsi yang dijalankan oleh lembaga  seperti Tim Penulis Usulan, Tim Pengelola Kegiatan,Tim 
Monitoring,  Tim  Pemelihara,  adalah  fungsi‐fungsi  yang  berjalan  dengan  relatif  baik  selama  ada 
program.  Pemikiran  untuk  menjaga  keberlanjutan  fungsi  didasarkan  pada  dua  peluang.  Peluang 
pertama dari aspek keberlanjutan kelembagaan dan peluang kedua berasal dari potensi kerja  sama 
program.  Keberlanjutan  kelembagaan  dipengaruhi  di  antaranya  oleh  ketersediaan  perangkat 
peraturan yang relevan. PP 72/2005 mengamanatkan tentang penetapan dan pembentukan lembaga 
kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan mewakili ciri utama untuk mengidentifikasi lembaga lokal 
yang pada umumnya dibentuk melalui proses mobilisasi. Fungsi‐fungsi yang  termasuk dalam  lingkup 
lembaga kemasyarakatan beberapa di antaranya adalah fungsi yang melekat pada lembaga bentukan 
program.  
 
Dalam pengertian  inilah maka  fungsi‐fungsi  TPU,  TPK,  TM,  TP,  akan dikuatkan  secara  kelembagaan 
baik  secara  fungsi maupun  legitimasi dalam  kerangka  lembaga  kemasyarakatan desa.  Secara  fungsi 
keberadaan lembaga‐lembaga ini dapat tetap bersifat sementara, justru untuk mengoptimalkan peran 
dan fungsi sesuai kebutuhan, tetapi secara legitimasi melekat ke dalam lembaga permanen yang ada. 
 
 
Secara gambar dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat  &  lokasi  pelatihan,  silahkan 
identifikasi / ditambahkan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKOK  : 9. PEMBEKALAN PRESPEKTIF 
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BAHASAN  KELEMBAGAAN 

 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  9. PEMBEKALAN PRESPEKTIF KELEMBAGAAN 

TUJUAN  :  • Peserta dapat memahami secara benar makna pelembagaan. 
• Peserta dapat memahami model pelembagaan sistem. 

DURASI  :  90 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  PTO dan Penjelasannya, Perspektif dasar pelembagaan Sistem 

 

PENGANTAR: 

 

Pelembagaan  adalah  istilah  yang mendeskripsikan  kegiatan  kolektif  untuk memperkuat  komitmen 
bersama. Konsensus pada tahap awal dibentuk oleh suatu pola perilaku kolektif. 

Beberapa  tahapan  tindakan  bersama  merupakan  proses  pengulangan/repetisi  yang  melahirkan 
kebiasaan  sosial. Dalam dinamika  sosial,  terjadi  relasi  yang  koheren dan  saling bertentangan,  tarik 
menarik antar unsur dan perilaku masyarakat melahirkan kesepakatankesepakatan baru. Kesepakatan 
baru  inilah  yang membentuk  tata nilai  yang melandasi perilaku  kolektif dan  kebiasaan masyarakat 
yang berujung pada habitus  sosial. Habitus adalah  tindakan  sedangkan  tata nilai adalah buah dari 
konstruksi aturan main yang berujung pada konsensus. 

 

PANDUAN FASILITASI: 

 

1. Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
2. Lakukan  brainstorming  untuk  mengetahui  pengetahuan  dasar  peserta  tentang  pelembagaan 

sistem.  Ajukan  pertanyaan  penggerak  sebagai  berikut  :  Apa  yang  bapak  ibu  ketahui  tentang 
pelembagaan? Minta peserta menjawab dengan singkat (dua atau tiga kata). 

3. Fasilitator menjelaskan makna pelembagaan secara benar dengan mengaitkan arti pelembagaan 
yang relevan dari brainstorming dengan peserta tadi. 

4. Setelah  peserta  dianggap  memahami  makna  dasar  pelembagaan,  selanjutnya  Fasilitator 
menjelaskan Model Pelembagaan Sistem. Dalam hal ini peserta diajak untuk melihat : 
‐ Sudut penting pelembagaan sistem 
‐ Pemihakan sikap yang harus diambil fasilitator 
‐ “Partisipatif” sebagai pondasi pelembagaan sistem. 
‐ Partisipasi diskenariokan 
‐ Cara‐cara membangun kesepakatan. 

5. Fasilitator membuka ruang tanya jawab untuk memperalam pemahaman peserta terhadap pokok 
bahasan yang dijelaskan. 

6. Tutup  sesi  pembahasan  ini  dengan membuat  pembulatan  dan  penegasan  tentang  pentingnya 
pembekalan prespektif kelembagaan. 
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PENJELASAN MATERI: 

 
Pelembagaan  sistem  pembangunan  partisipatif  dapat  dilakukan  berdasarkan  dua  pendekatan. 
Pendekatan pertama ditinjau dari kebutuhan kelembagaan  lokal untuk mencapai habitus sosial yang 
dihasilkan  dari  penguatan  kolektifitas  dan  penguatan  kesepakatan  serta  aturan main.  Pendekatan 
kedua ditinjau dari kebutuhan kebijakan pengintegrasian model pembangunan partisipatif ke dalam 
sistem pembangunan reguler. 

Pendekatan  yang  pertama  lebih  menekankan  kepada  aspek  pelaksanaan  partisipasi  masyarakat, 
sedangkan yang kedua penekanan diberikan pada pengembangan model pengintegrasian sistem. 

Pelembagaan  sistem  pembangunan  partisipatif  dalam  pembangunan  daerah  memerlukan  adanya 
kelembagaan lokal yang tertata, andal, dan akuntabel. Salah satu kelembagaan strategis pada tingkat 
antar  desa  adalah  BKAD.  Nilai  strategis  BKAD  terletak  pada  kemampuannya  menjalankan  fungsi 
perlindungan  dan  pelestarian  hasil‐hasil  PPK  sekaligus  kemampuannya  untuk  berkembang menjadi 
organisasi kerja yang mengorganisasi pelaksanaan sistem pembangunan partisipatif ke depan. 

Dalam  rangka  pelembagaan  organisasi  kerja  yang  partisipatif,  maka  beberapa  aspek  perlu 
dipertimbangkan  terutama  dikaitkan  dengan model  tahapan  perkembangan masyarakat  terutama 
dikaitkan dengan model  intervensi program. Aspek‐aspek  itu adalah tindakan bersama, pengulangan 
lewat  intervensi  program  (repetisi),  kebiasaan masyarakat,  kesepakatan,  aturan main,  habitus,  dan 
kolektifitas. Desain  ini mencoba mengatasi  beberapa  kelemahan  akibat  pendekatan  dari  atas  yang 
meniadakan partisipasi dan kegagalan kebijakan menangkap pola dasar masyarakat. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



modul masyarakat: peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat 
59 

POKOK BAHASAN  :  PENGEMBANGAN KERJASAMA 
BKAD DENGAN PIHAK KE 3 

 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  10. PENGEMBANGAN KERJASAMA BKAD DENGAN PIHAK KE 3 

TUJUAN  :  • Peserta dapat menjelaskan alasan pentingnya menjalin kerjasama 
BKAD dengan pihak ketiga. 

• Peserta dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan 
hambatan yang akan muncul ketika melakukan kerjasama dengan 
pihak ketiga 

• Peserta dapat mengidentifikasi lembaga atau pihak yang dapat 
dibangun kerjasamanya. 

• Peserta dapat merumuskan langkah‐langkah strategis untuk mulai 
bermitra atau bekerjasama. 

DURASI  :  90 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  PTO dan Penjelasannya, Membangun Kerja Sama dengan Pihak Ketiga 

Panduan Implementasi CSR Melalui PNPM 

 

PENGANTAR: 

 

BKAD  hadir  menjawab  persoalan  tentang  status  kepemilikan,  keterwakilan  kepemilikan  dalam 
mekanisme  keputusan  dan  batas  kewenangan  yang  dimiliki.  Dengan  adanya  BKAD  pihak  ketiga 
termasuk  dunia  usaha/swasta  akan  semakin  percaya  dalam  penyaluran  dana/bentuk  bantuan  lain 
dalam  rangka CSR  kepada masyarakat. Kepercayaan  ini bertumpu atas dua hal  yakni  keterandalan 
teknis dan kelembagaan. 

 

PANDUAN FASILITASI: 

 

1. Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
2. Lakukan  brainstorming  dengan  pertanyaan  penggerak  sbb:  selama  ini  mereka  berhubungun 

dengan siapa saja dalam melaksanakan pekerjaannya. 
3. Fasilitator menulis kata “BKAD” dan “UPK” di tengah‐tengah papan tulis atau plano. 
4. Selanjutnya  tuliskan pihak‐pihak yang  sudah melakukan kerjasama  selama  in. Setelah  semuanya 

teridentifikasi  berikut  jarak  jauh  dekatnya  dengan  lingkaran    “BKAD/UPK”  berilah  garis  tanda 
hubung dari lingkaran “BKAD/UPK” ke masing‐masing pihak tersebut. 

5. Bagilah peserta dalam beberapa kelompok (satu kelompok 5 – 7 orang).   Tugas setiap kelompok 
adalah : 
‐ Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang mungkin muncul dalam 

membangun kerjasama dengan pihak ketiga. 
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‐ Merumuskan langkah‐langkah apa yang harus dimulai sejak awal ini untuk membangun 
kerjasama dengan pihak ketiga selama ada program dan pasca program.   

‐ Tuliskan hasil diskusi kelompok itu di kertas plano 
6. Hasil  diskusi  kelompok  kemudian  diplenokan.    Beri  kesempakan  setiap  wakil  kelompok  untuk 

presentasi, dan beri kesempatan peserta lain untuk menanggapi secara konstruktif. 
7. Tutup  sesi  pembahasan  ini  dengan membuat  pembulatan  dan  penegasan  tentang  pentingnya 

pengembangan kerjasama BKAD dengan pihak ketiga. 
 

PENJELASAN MATERI: 

Implementasi  CSR  dalam  PNPM Mandiri  Perdesaan meliputi  bentuk  dan mekanisme.  Bentuk  yang 
dapat  dikembangkan meliputi  pemberian  bantuan  berdasarkan  jenis  kegiatan  yang  nantinya  dapat 
didanai  misalnya  sarana  prasarana  dasar  dan  sosial  ekonomi/modal  produktif  bagi  masyarakat, 
bantuan  teknis dan peningkatan kapasitas kepada masyarakat, bantuan sumber akses dengan pihak 
ketiga  dsb.  Mekanismenya  dapat  mengunakan  mekanisme  kelembagaan  yang  dimiliki  oleh  
PNPMMandiri Perdesaan. 
Mekanisme  kelembagaan  meliputi  sistem  perencanaan  oleh  masyarakat,  model  pengelolaan  oleh 
lembaga  masyarakat  (BKAD‐UPK,  TPK  dsb),  mekanisme  pencairan  dan  penyaluran  dana  kepada 
masyarakat, prosedur pengelolaan dan pelaporan kegiatan. 
Skenario bentuk dan mekanisme kerjasama dapat dilakukan dengan menggunakan model dalam tabel 
sebagi berikut: 
Tabel bentuk dan model mekanisme kerjasama 

No 
Benttuk Implementasi 

CSR 
Model Mekanisme CSR  Pemanfaatan 

1  Bantuan  dana  untuk 
pengembangan  sarana 
prasarana  dan  social 
dasar serta ekonomi. 

Model perjanjian kerjasama dengan 
BKAD  (baik  secara  mandatoris 
maupun  teknis)  serta  pegelola 
teknis  program  yang  relevan 
dengan  kegiatan  kerjasamanya, 
seperti UPK, TV, BP‐UPK  (TPK, TPU, 
TM, TP) 

Masyarakat desa dan antar 
desa 

2  Bantuan  tenaga  T.A 
untuk  memberikan  jasa 
konsultansi, fasilitasi, dan 
pendampingan. 

Model perjanjian kerjasama dengan 
BKAD  (baik  secara  mandatoris 
maupun  teknis)  serta  pengelola 
teknis  program  yang  relevan 
dengan  kegiatan  kerjasamanya, 
UPK, TV, BP‐UPK (TPK, TPU, TM, TP) 

1. Masyarakat  desa  dan 
antar desa. 

2. Komunitas, pelaku  local, 
kader local. 

3  Bantuan  kegiatan 
pelatihan  dan 
peningkatan  kapasitas 
serta ketrampilan. 

Model perjanjian kerjasama dengan 
BKAD  (baik  secara  mandatoris 
maupun  teknis)  serta  pengelola 
teknis  program  yang  relevan 
dengan  kegiatan  kerjasamanya, 
UPK, TV, BP‐UPK (TPK, TPU, TM, TP) 

1. Masyarakat  desa  dan 
antar desa. 

2. Komunitas, pelaku  local, 
kader local. 

3. Kelompok  masyarakat 
(KSP, Kube) 

4  Bantuan  untuk 
event/kegiatan tertentu. 

Model perjanjian kerjasama dengan 
BKAD  (baik  secara  mandatoris 
maupun  teknis)  serta  pengelola 
teknis  program  yang  relevan 
dengan  kegiatan  kerjasamanya, 
UPK, TV, BP‐UPK (TPK, TPU, TM, TP) 

Masyarakat    desa  dan  antar 
desa  
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Setiap  saat  dunia  usaha/swasta  yang memberi  kontribusi  dapat  secara  berkala memonitor  bahkan 
mengikuti  proses  yang  ada  sesuai  tahapan  mulai  perencanaan,  pelaksanaan,  pengendalian,  dan 
pelaporan. 
Model  pengelolaan  CSR melalui  partisipasi masyarakat memungkinkan  keterlibatan  langsung  pada 
kelompok  sasaran  sehingga  diharapkan  model  ini  memangkas  adanya  biaya  transaksi  yang  tidak 
diperlukan dan cenderung membebani perusahaan. Model ini juga andal karena masyarakat sudah 
mempunyai kelembagaan yang sudah teruji selama ini dalam mengelola dana/bantuan lain. 
Pemerintah memberi apresiasi terhadap penggunaan model ini karena sesuai dengan visi pemerintah 
untuk  mempercepat  penanggulangan  kemiskinan  melalui  peran  aktif  masyarakat  sendiri. 
Kelembagaan  masyarakat  justru  adalah  capaian  yang  selama  ini  menjadi  model  pengembangan 
masyarakat dalam program Pemerintah yaitu PNPM Mandiri Perdesaan. 
 
Masih  terdapat  bahan  lainnya  yang  sesuai  karakteristik masyarakat  &  lokasi  pelatihan,  silahkan 
identifikasi / ditambahkan: 
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POKOK BAHASAN  :  PENTINGNYA UPK TETAP SEBAGAI LEMBAGA 
ANTAR DESA DALAM NAUNGAN BKAD 

 

SUB POKOK 
BAHASAN 

:  11. PENTINGNYA UPK TETAP SEBAGAI LEMBAGA ANTAR DESA DALAM 
NAUNGAN BKAD 

TUJUAN  :  • Peserta latih mengerti tentang pentingnya payung hukum bagi UPK 
• Peserta latih mengetahui tentang jenis jenis payung hukum dan yang 
paling tepat bagi UPK di Di Daerahnya 

• Peserta latih mengetahui tentang struktur kelembagaan UPK dan 
manfaat dari struktur kelembagaan yang ada  

• Peserta mengerti tentang status kepemilikan UPK 
• Peserta mampu menjelaskan hubungan UPK dan BKAD, serat mengerti 
peran masing masing 

DURASI  :  120 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :   Konsep Pentingnya UPK  
 

Sebagai lambaga antar desa dalam naunganan BKAD 

 

PENGANTAR: 

 

Kelembagaan UPK  yang  sekarang  ini  ada  adalah  lembaga  yangstatusnya  dimiliki  oleh masyarakat 
antar desa  yang dibawah naungan Badan Kerja  Sama Antar Desa  ( BKAD  ), perlunya UPK memiliki 
payung  hukum  dan  BKAD  yang  berbadan  Hukum mempermudah  kerjasama  BKAD  dan  UPK  untuk 
melakukan  kerjasama dengan pihak  ketiga, UPK merupakan  kelembagaan  executor bagi  kerjasama 
yang dilakukan oleh BKAD 

 

PANDUAN FASILITASI: 

 Buka sesi dan jelaskan tujuan materi ini. 
 Lakukan brainstorming dengan pertanyaan penggerak sbb: apa pentingnya payung hukum bagi 
UPK, apakah saat ini sudah diperlukan payung hukum tersebut? , Jawaban peserta dicatat 
kemudian disimpulkan oleh fasilitator tentang pentingnya payung hukum bagi UPK, dan dijelaskan 
oleh fasilitator manfaatnya payung hukum bagi UPK 

 Lakukan curah pendapat struktur UPK yang ada sekarang  ini, hasil curah pendapat  tersebut bagi 
kelompok, masing masing kelompok terdiri dari 5‐7 peserta, masing masingn kelompok membahas 
manfaat dari struktur kelembagaan yang ada, salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi, 
kelompok lain memberikan masukan, hasil akhir menjadi kesimpulan bersama 

 Fasilitator melemparkan pertanyaan  “ UPK  sebetulnya milik  siapa? Masyarakat  yang mana  yang 
memiliki UPK?,  hasil  jawaban  dari  peserta  latih  di  tulis,  fasilitator menyimpulkan  dan memberi 
penegasan  tentang  status  kepemilikan UPK dan  fungsi masing masing  lembaga, BKAD dan UPK, 
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salah  satu  kelompok  mempresentasikan  hasil  diskusinya  kemudian  kelompok  lai  memberikan 
masukan dan koreksi, hasil diskusi ditegaskan oleh fasilitator dan menjadi kesimpulan 

 Buka pertanyaan yang berhubungan materi ini, penegasan kembali oleh fasilitator kemudian tutup 
sesi ini 

 

PENJELASAN MATERI: 

Payung hukum dan pelanggaran pelaku. 
 
Beberapa UPK telah melakukan tindakan yang melanggar aturan main program. (Tindakan melanggar 
aturan main program  termasuk pelanggaran prinsipal, menyangkut pelanggaran kontrak para pihak, 
lihat  teori  agensi).  Bentuk  pelanggaran  itu  antara  lain  (kasus)  pengambilan  sepihak  kepemilikan 
asset/inventaris, misalokasi  anggaran  kegiatan UPK, pelanggaran mekanisme  keputusan partisipatif, 
kegagalan  menterjemahkan  mandat  dan  kewenangan  pengurus.  Hampir  semua  laporan  tentang 
permasalahan UPK yang berimplikasi terhadap kebutuhan perlindungan/payung hukum selalu didasari 
permasalahan  yang  bersifat  internal  karena  pelanggaran  aturan  main  pelaku.  Belum  ditemukan 
adanya  laporan mengenai ancaman eksternal yang  faktual  terhadap UPK beserta aturan main yang 
melengkapi, misalnya  ada  lembaga  yang  akan mengakuisisi UPK. Pernyataan bahwa payung hukum 
dapat menjawab kebutuhan agar perilaku melanggar aturan main program menghilang adalah bias  
 
Payung Hukum Dan Peluang Kerjasama. 
Adanya pandangan dan opini bahwa peluang bagi pengembangan UPK (kerjasama pihak ketiga, CSR), 
hanya  bisa  dijawab  dengan  payung  hukum.  Opini  ini  jika  dipahami  secara  dogmatis,  akan 
menimbulkan  kegagalan motivasi UPK  untuk mencari  dan menjalani  rute  sesuai  kemampuan  yang 
dimiliki. Rute itu dijalani dalam bentuk kerja fasilitasi dan bukannya sesuatu yang didapat tanpa kerja 
keras. 
Kebutuhan payung hukum dapat menjadi pernyataan atas kegagalan membangun spirit kerja fasilitasi 
yang  laten/berulang.  Peluang  dapat  didekati  dengan  analisis  SWOT,  jika  kerjasama  dengan  pihak 
ketiga adalah peluang yang tidak terbantahkan, maka  identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan 
organisasi menjadi  dasar  rasionalitas  yang  harus  dilakukan  untuk menangkap  peluang  itu.  Peluang 
kerjasama  harusnya  diletakkan  dalam  rute  yang  bertahap.  UPK  yang  matang  dalam  menjalin 
kerjasama harusnya mempunyai cara untuk menunjukkan diri tentang kematangan internal (adaptasi, 
tujuan,  integrasi fungsi, dan  latensi) dan kematangan kerjasama (dimulai dari tingkat pemula, tingkat 
siap,  dan  tingkat mandiri).  Payung  hukum mungkin  dibutuhkan  jika  pola  kerjasama  sampai  tingkat 
mandiri  (dimana  pihak  ke‐2  selain  mensyaratkan  kematangan  internal  juga  mensyaratkan  aspek 
payung  hukum  organisasi).  Pihak  ke‐2  yang  merespon  tawaran  kerjasama  dengan  UPK 
hanyamensyaratkan  payung  hukum UPK  serta mengabaikan  kematangan  internal  organisasi  berarti 
tidak bisa menghitung resiko kerjasama. 
 Argumentasi ini didukung adanya fakta perkembangan kerjasama dengan pihak ketiga secara nasional 
yang  menunjukkan  kinerja  dan  kapasitas  kelembagaan  antar  desa  mampu  melakukan  kerjasama 
dengan  pihak  ketiga.  Secara  nasional  justru  saat  ini  telah  terjalin  sebanyak  103  pola  kerjasama 
kelembagaan  antar  desa  dengan  pihak  ketiga.  Hal  inimembuktikan  bahwa  secara  kelembagaan, 
implementasi  kebijakan  pengembangan  kelembagaan  antar  desa  melalui  program  telah  mampu 
membangun trust dan sinergi dengan pihak ketiga. Data perkembangan kerjasama antar desa dengan 
pihak ketiga sebagai berikut (data sampai dengan 2010): 
 
Analisa Kebijakan KelembagaanAnalisis Kebijakan Kelembagaan dan Implementasinya 
Kebijakan Program terkait dengan bangunan kelembagaan UPK setidaknya dapat dilihat dari 3 struktur 
kelembagaan yang berfungsi mengamankan 3 prinsip organisasi partisipatif, yakni status kepemilikan 
asset  berada  di  tangan masyarakat, mekanisme  partisipatif  tetap  terjaga,  serta  kewenangan  para 
pihak dapat didefinisikan untuk mencapai tujuan organisasi. 
Struktur kelembagaan UPK dibangun melalui 3 strategi yaitu: 



modul masyarakat: peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat 
64 

1. Penguatan aspek fungsional organisasi melalui perumusan, penyusunan, penetapan SOP UPK 
secara partisipatif (melibatkan stake holder UPK). 

2. Penguatan aspek aturan dasar organisasi melalui perumusan, penyusunan, penetapan Statuta 
UPK secara partisipatif dalam kerangka organisasi Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). 

3. Penguatan Payung Hukum UPK melalui fasilitasi produk hukum daerah berupa penetapan SK 
Kepala Daerah. 

Dengan 3 strategi ini maka bangunan kelembagaan UPK dapat menjawab 
kebutuhan fungsi dan struktur sekaligus, artinya dengan strategi ini tujuan yang ingin dicapai melalui 3 
prinsip organisasi partisipatif dapat diwujudkan. 
 
Implementasi  dari  kebijakan  melalui  PNPM  telah  memberikan  hasil  nyata  tentang  perkuatan  ini, 
dimana untuk BKAD kategori pemula sebanyak 121, kategori standar sebanyak 807, dan kategori kuat 
sebanyak 1600 (data Januari 2010). Bahkan terdapat 356 BKAD telah dikuatkan dengan produk hukum 
daerah.  Sedangkan  untuk  UPK  sendiri  berdasarkan  data  Januari  2010,  terdapat  kategori  pemula 
sebanyak  717,  kategori  standar  620,  dan  kategori  kuat  sebanyak  1690. Data  selengkapnya  sebagai 
berikut 
 
Wacana menjadikan UPK  sebagai Bumdes  tidak  relevan. UPK  sejak  awal dibentuk  sebagai  lembaga 
yang mengelola  kegiatan  di  tingkat  antar  desa.  Keberadaannya  strategis,  karena menempati  posisi 
yang paling kuat sebagai lembaga milik masyarakat antar desa. Posisioning UPK seperti saat ini justru 
sudah tepat dan kuat, kedudukannya menjadi penyeimbang kepentingan desa dan daerah serta dapat 
terhindar dari kooptasi yang akan menggeser kepentingan masyarakat. Secara historis UPK dibentuk, 
berjalan dan berkembang  juga atas dasar keputusan desa‐desa dalam musyawarah antar desa bukan 
satu desa, sehingga menjadikan UPK sebagai Bumdestidak tepat. 
 
UPK sebagai unit kerja dalam naungan BKAD secara kelembagaan telah berjalan, baik dari segi kinerja 
mapun kapasitasnya, terbukti dari perkembangan kerjasama dengan pihak ketiga, hal ini menunjukkan 
berkembangnya trust dan sinergi dengan pihak lain, dari basis konsep dan kebijakan kerjasama antar 
desa. 
 
UPK  keberadaannya  cukup  dilindungi  oleh  payung  hukum.  Payung  hukum  itu merupakan  produk 
hukum  daerah  misalnya  Perda,  Perbup,  SK  Bupati  dsb.  Dengan  memperhatikan  peraturan, 
pengalaman proses perkembangan UPK, dan kebutuhan pengembangan UPK ke depan, maka badan 
hukum UPK  tidak  diperlukan  saat  ini. Untuk  efisiensi  dan  efektifitasnya,  fasilitasi  terhadap  payung 
hukum  (bukan  badan  hukum)  dilakukan  setelah  AD/ART  BKAD,  SOP  UPK  serta  SOP  BP‐UPK  telah 
ditetapkan oleh MAD. 
 
Status kepemilikan UPK adalah milik masyarakat. Masyarakat dalam suatu kecamatan adalah pemilik 
sah  dari  aset  yang  dikelola UPK.  Kepemilikan  ini  bersifat  kolektif. Hak  status  kepemilikan  ini  harus 
dicantumkan dalam aturan dasar organisasi  yang dibahas dan ditetapkan dalam  suatu musyawarah 
antar  desa.  Kepemilikan  kolektif  ini  manfaatnya  bisa  diakses  oleh  mereka  sesuai  cita‐cita  awal 
pendirian  yakni masyarakat miskin  dalam  kecamatan  tersebut,  sedangkan  pengambilan  keputusan 
dilakukan melalui representasi wakil‐wakil desa dalam suatu musyawarah antar desa. 
 
UPK adalah  lembaga pengelola dana program sekaligus mengelola dana bergulir. Wacana pemisahan 
fungsi  ini  tidak  jelas,  justru dua  fungsi  ini  saling mendukung dan memperkuat. UPK pada umumnya 
juga telah menjalankan fungsi‐fungsi ini dengan baik. 
 
UPK adalah unit kerja dalam naungan Badan Kerjasama Antar Desa. UPK mempertanggungjawabkan 
kinerjanya kepada masyarakat melalui rapat 
tertinggi  BKAD  yakni MAD.  BKAD  dalam  kaitan  UPK  harus mampu merumuskan  rencana  strategis 
pengembangan/bussines  plan,  mampu  mengawasi  dan  menindaklanjuti  hasil  pengawasan,  serta 
mampu mengevaluasi kinerja UPK. 
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BKAD dibentuk tidak hanya dalam kaitan UPK. BKAD dibentuk untuk peran yang lebih luas menyangkut 
mengorganisir  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  partisipatif,  mengembangkan  bentuk‐
bentuk  kerjasama  antar  desa,  mengembangkan  aset  produktif  masyarakat  non  dana  bergulir, 
mengorganisir pelaku dan lembaga antar desa, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dsb. 
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