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MATERI 1 
BINA SUASANA 
 
 
Perkenalan penting dilakukan saat memulai pelatihan untuk menciptakan keakraban dan suasana 
kondusif diantara peserta selama proses pembelajaran pelatihan. Mengenal sebanyak mungkin 
teman belajar, latar belakang pengalaman dan budaya, serta harapan-harapan peserta mengikuti 
pelatihan. Pengetetahuan tersebut sangat berguna bagi peserta dan juga pelatih untuk kelancaran 
proses pelatihan sesuai yang diharapkan bersama. Perkenalan sebaiknya dilakukan dengan cara-
cara/metoda yang memberikan kenyamanan bagi setiap peserta memperkenalkan diri dan 
menyampaikan pengalaman yang dimiliki serta harapannya mengkuti pelatihan dengan leluasa. 
Proses perkenalan juga perlu mempertimbangkan situasi ruang belajar dan pilihan metoda agar 
dapat berjalan efektif sesuai waktu yang tersedia. 
 
Harapan-harapan peserta yang disampaikan pada proses perkenalan sangat penting untuk 
penyiapan materi dan metoda pelatihan. Selain itu, pre-test bagi setiap peserta juga dapat dilakukan 
untuk mendapatkan gambaran awal pengetahuan peserta terhadap pelatihan yang akan 
dilaksanakan. Hal ini juga sangat berguna untuk pertimbangan bagaimana proses pelatihan 
sebaiknya dijalankan. Satu hal penting yang juga perlu dilakukan pada awal pelatihan ialah 
membangun kesepakatankesepakatan dasar (kontrak belajar) yang dibutuhkan untuk kelancaran 
proses belajar selama pelatihan. 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Menciptakan kebersamaan untuk mencapai tingkat keterbukaan yang mantap 

 Mengetahui harapan peserta yang kiranya dapat dipenuhi selama pelatihan. 
 
 
SUB MATERI 1.1. PERKENALAN PESERTA 

METODE PEMBELAJARAN   Paparan Fasilitator 

 Curah pendapat 

 Pembelajaran dan penekanan 

TEMPAT Ruangan yang cukup untuk menampung peserta 

WAKTU  20 menit 

ALAT DAN BAHAN  Kertas plano, spidol, LCD proyektor 

MEDIA PEMBELAJARAN  LBB 1.1 Perkenalan Peserta 

BAHAN BACAAN  

 
 

PROSES PEMBELAJARAN  
 
Persiapan 

1) Siapkan LBB 1.1 Perkenalan Personal Mandala untuk ditayangkan melalui LCD proyektor. 
Apabila tidak tersedia LCD proyektor, salin kedua LBB tersebut dalam kertas plano. 
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Pelaksanaan 
1. Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai perkenalan dan tujuan yang ingin dicapai. 
2. Tampilkan LBB 1.1 dan jelaskan kepada peserta tentang bagaimana jalannya permainan dan 

memberi instruksi cara bermain, dengan cara semua peserta menjawab pertanyaan : 
o “Simbol diri anda” dengan gambar 
o “Apa yang membuat anda tetap bersemangat sampai hari ini” 
o “Apa yang ingin anda lakukan sebelum mati” 
o “Apa Kekuatan anda sebagai aktivis/komunitas/TA” 
o “Apa kekhawatiran anda pada saat ini” 

3. Tanyakan kepada peserta mengenai kejelasana instruksi permainan. Jika ada yang belum 
jelas, jelaskan kembali instruksi permainannya. 

4. Tawarkan waktu untuk menyelesaikan jawaban tersebut kepada peserta, paling lama 10 
menit. 

5. Bagikan lembar jawaban personal mandala kepada setiap peserta. 
6. Setelah semua selesai mengerjakan, mintalah peserta mempresentasikan jawaban di depan 

para peserta lain dengan menyebut nama dan asal organisasi 
7. Setelah semua presentasi, mintalah peserta untuk mengungkapkan perasaaan -perasaan  

yang timbul selama proses permainan 
8. Tempelkan semua jawaban permainan pada tempat yang telah ditentukan. 
9. Setelah selesai permainan, fasilitator meminta kepada peserta untuk mengungkapkan 

perasaaan -perasaan  yang timbul selama proses permainan. 
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LBB.1.1  
Pertanyaan Personal Mandala 

Kertas Jawaban Personal Mandala  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMBOL 

DIRI ANDA 
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METODE PEMBELAJARAN   Paparan Fasilitator 

 Curah pendapat 

 Pembelajaran dan penekanan 

TEMPAT Ruangan yang cukup untuk menampung peserta 

WAKTU  20 menit 

ALAT DAN BAHAN  Kertas plano, spidol, LCD proyektor 

MEDIA PEMBELAJARAN   

BAHAN BACAAN  

 

PROSES PEMBELAJARAN  
Persiapan 

1. Siapkan potongan-potongan gambar, kertas plano dan spidol.  
 

Pelaksanaan 
1. Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai perkenalan dan tujuan yang ingin dicapai. 
2. Fasilitator memandu peserta untuk mengungkapkan harapan mereka selama mengikuti  

pelatihan dengan cara sebagai berikut: 
a. Peserta dibagi menjadi 4-6 kelompok dengan cara setiap peserta dibagi satu bagian dari 

potongan gambar. Ada bentuk gambar segitiga, lingkaran, segi empat, hati, bujur 
sangkar dan gambar bintang. 

b. Setiap peserta diminta mencari bagian lainnya dengan mencocokannya dengan bagian 
yang lain pada sesama peserta, sehingga berbentuk menjadi gambar yang utuh. 

c. Peserta yang mendapat pasangannya membentuk satu gambar yang utuh menjadi satu 
kelompok. 

3. Fasilitator membagikan kertas plano dan spidol 
4. Masing-masing peserta diminta curah pendapat di kelompoknya tentang harapan mereka 

selama mengikuti pelatihan. Topiknya dapat mengenai metode, waktu, materi, penyampaian 
fasilitator, pelayanan dan lain-lain yang berhubungan dengan proses pelatihan. 

5. Hasil kerja kelompok ditempel di papan. 
6. Masing-masing kelompok diminta mewakilkan seorang anggotanya membaca hasil diskusi 

kelompok 
7. Fasilitator merangkum semua harapan peserta, dan memberi tanggapan setiap rincian atau 

poin tersebut. Menandai apa yang kiranya dapat dipenuhi peserta selama proses pelatihan 
dan apa saja yang tidak dapat dipenuhi. Fasilitator juga memberikan alasan mengapa hal 
tersebut dapat dipenuhi maupun tidak dapat dipenuhi. Fasilitator juga menegaskan bahwa 
keberhasilan pelatihan sangat tergantung pada peran peserta baik selama pelatihan 
berlangsung maupun setelah pelatihan. 
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Perkenalan

Materi 1.1

Bina Suasana

 
 

 

• Kenalkan nama anda dan dari mana lembaga

• Dilanjutkan jawaban pertanyaan :
– Apa makna “Simbol diri anda”? 

– “Apa yang membuat anda tetap bersemangat 
sampai hari ini”

– “Apa yang ingin anda lakukan sebelum mati”

– “Apa Kekuatan anda sebagai 
aktivis/komunitas/TA”

– “Apa kekhawatiran anda pada saat ini”
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Apa harapan anda pada 
pelatihan ini?
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MATERI 2. 
PENGANTAR MOBILISASI KOMUNITAS 
 
 
PENGANTAR  
 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Memahami  pengertian  mobilisasi komunitas 

 Memahami  pentingnya mobilisasi komunitas 

 Memahami  sasaran, tujuan dan tujuan mobilisasi komunitas 
 
 
SUB MATERI 2.1. KONSEP MOBILISASI KOMUNITAS 

METODE PEMBELAJARAN   Paparan Fasilitator 

 Curah pendapat 

 Pembelajaran dan penekanan 
TEMPAT Ruangan yang cukup untuk menampung peserta 

WAKTU  20 menit 

ALAT DAN BAHAN  Kertas plano, spidol, LCD proyektor 

MEDIA PEMBELAJARAN  LBB 2.1 Konsep mobilisasi komunitas 

BAHAN BACAAN  

 
 
PROSES PEMBELAJARAN  
Persiapan 

2) Siapkan LBB 2.1. Konsep Mobilisai Komunitas untuk ditayangkan melalui LCD proyektor. 
Apabila tidak tersedia LCD proyektor, salin LBB tersebut dalam kertas plano. 

 
Pelaksanaan 

10. Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai tujuan yang ingin dicapai pada sessi materi 
yang akan disampaikan. 

11. Fasilitator memulai dengan menanyakan kepada peserta, apa yang terfikirkan ketika 
mendengar kalimat “mobilisasi komunitas”?   

12. Catat semua jawaban peserta mengenai mobilisasi komunitas pada plano dengan tulisan 
yang bisa dibaca semua peserta; 

13. Tanyakan kepada peserta jika ada jawaban yang kurang jelas.  
14. Jika jawaban peserta sudah dinilai cukup, tampilkan LBB 2.1 mengenai konsep mobilisasi 

komunitas dan jelaskan secara singkat. 
15. Setelah jawaban peserta dinilai cukup, tampilkan LBB 2.1 dan jelaskan secara singkat. 
16. Jelaskan secara singkat mengenai hubungan masing-masing konsep bahwa mobilisasi 

komunitas tidak mungkin tercapai tanpa pengorganisasian, dan community development 
merupakan salah satu alat yang bisa digunakan dalam pengorganisaian. 
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LEMBAR BAHAN BELAJAR 
LBB 2.1 Konsep mobilisasi komunitas 
 
Bahan Bacaaan  
 

SUB MATERI 2. PENTINGNYA MOBILISASI KOMUNITAS 

METODE PEMBELAJARAN   Diskusi kelompok  

 Dikusi pleno 

 Curah pendapat 

 Review kasus 

 Paparan fasilitator  

 Pembelajaran dan penekanan  

WAKTU  120 menit 

ALAT DAN BAHAN  Kertas plano, spidol, LCD proyektor, video kasus, kabel suara ke 
pengeras suara,  

MEDIA PEMBELAJARAN  LBB 2.2 Pentingnya mobilisasi komunitas 

BAHAN BACAAN  

 

PROSES PEMBELAJARAN  
Persiapan 

1) Siapkan lembar diskusi kelompok 
2) Siapkan video pendek tentang marjinalisasi salah satu MARPs 
3) Siapkan LBB 2.2. Pentingnya Mobilisasi Komunitas 

 
 

Pelaksanaan 
1) Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai tujuan sessi yang ingin dicapai. 
2) Tampilkan LBB 2.2 dan jelaskan kepada peserta tentang diskusi kelompok yang akan 

dilakukan. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok dengan dengan fokus sebagai berikut: 
o Kelompok 1. dengan topik cara pandang pemerintah terhadap komunitas berresiko 
o Kelompok 2. dengan topik cara pandang LSM terhadap komunitas berresiko 
o Kelompok 3. dengan topik cara pandang komunitas beresiko terhadap diri sendiri  
 
Setiap kelompok akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 
Bagaimana cara pandang pemerintah/LSM/komunitas selama ini?  
Apa implikasi cara pandang tersebut pada respon (kerja dan sikap) terhadap komunitas 
berresiko? 
Apa akibat respon tersebut kepada komunitas? 
 

3) Tanyakan kepada peserta mengenai kejelasan instruksi diskusi kelompok. Jika ada yang 
belum jelas, jelaskan kembali instruksinya. 

4) Tawarkan waktu untuk menyelesaikan jawaban tersebut kepada peserta, paling lama 20 
menit. 

5) Bagilah kelompok secara acak. 
6) Fasilitator membagikan kertas plano dan spidol 
7) Dampinglah setiap kelompok dalam melakukan diskusi sampai selesai. 
8) Masing-masing kelompok diminta mewakilkan seorang anggotanya membaca hasil diskusi 

kelompok 
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9) Setelah semua kelompok menyampaikan hasilnya. Bukalah diskusi dengan menanyakan 
apakah ada peserta yang mau menambahkan atau mengurangi dari hasil kelompok?  

10) Jika dinilai cukup, berikanlah penekanan bahwa cara pandang kepada suatu komunitas akan 
mementukan respon (cara kerja dan sikap) dan akan berimplikasi pada komunitas dalam 
memberi reaksi balik. 

11) Fasilitator menayangkan film pendek mengenai maginalitas komunitas. Usahakan film 
pendek yang akan diputar tidak lebih dari 10 menit 

12) Setelah film selesai, ajaklah peserta bercurah pendapat dengan mengajukan pertanyaan 
sebagai berikut: 

 Apa yang terjadi dalam film pendek tersebut? 

 Kenapa hal tersebut terjadi? 

 Apa yang dilakukan pemerintah setelah peristiwa itu? Kenapa? 

 Apa yang dilakukan LSM setelah peristiwa itu? Kenapa? 

 Apa yang terjadi pada pada komunitas? Kenapa? 
13) Fasilitator mencatat jawaban peserta sampai semua pertanyaan. Jika diperlukan, lakukan 

klarifikasi dan penajaman-penajaman terhadap jawaban peserta. 
14) Setelah dinilai cukup, berikankanlah penekanan bahwa ada situasi powerfull dan powerless, 

di mana marginalisasi komunitas belum tentu peran negara dan LSM hadir, karenanya 
penguatan komunitas merupakan keniscayaan. 

15) Tampilkan LBB 2.2 mengenai pentingnya mobilisasi komunitas dan jelaskan masing-masing 
argumennya. 

16) Bukalah ruang bagi peserta untuk berbagai, bertanya atau mengklarifikasi mengenai 
pentingnya mobilisasi komunitas. 

17) Akhiri sessi ini dengan memberi penekanan-penekanan pentingnya mobilisasi komunitas. 
 

 

Lembar Bahan Belajar 

LBB 2.2 Pentingnya mobilisasi komunitas 
 
 
BAHAN BACAAAN 
 Sub Materi 3. Sasaran (arah) dan tujuan dan prinsip-prinsip mobilisasi komunitas 

METODE PEMBELAJARAN   Paparan Fasilitator 

 Curah pendapat 

 Pembelajaran dan penekanan 
TEMPAT Ruangan yang cukup untuk menampung peserta 

WAKTU  30 menit 

ALAT DAN BAHAN  Kertas plano, spidol, LCD proyektor, video kasus, kabel suara ke 
pengeras suara,  

MEDIA PEMBELAJARAN  
 

LBB 2.3 Sasaran (arah), tujuan dan prinsip-prinsip mobilisasi 
komunitas 

BAHAN BACAAN  

 

PROSES PEMBELAJARAN  
 
Persiapan 
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1) Siapkan LBB 2.3 Sasaran (arah), tujuan dan prinsip-prinsip mobilisasi komunitas untuk 
ditayangkan melalui LCD proyektor. Apabila tidak tersedia LCD proyektor, salin LBB tersebut 
dalam kertas plano. 

 
Pelaksanaan 

1) Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai tujuan yang ingin dicapai. 
2) Tampilkan LBB 2.3  tentang sasaran (arah), tujuan dan prinsip-prinsip mobilisasi komunitas 

dan jelaskan kepada peserta. 
3) Fasilitator membuka ruang bagi peserta untuk berbagi, bertanya atau mengklarifikasi atas 

atas materi  yang disampaikan. 
4) Fasilitator mencatat point-point penting dari curah pendapat peserta. Jika diperlukan, 

lakukan klarifikasi dan penajaman-penajaman terhadap jawaban peserta. 
5) Jika dinilai cukup, berikanlah penekanan-penekanan, kemudian fasilitator mengakhiri materi. 

 
 
Lembar Bahan Belajar 
 
LBB 2.3 Sasaran (arah), tujuan dan prinsip-prinsip mobilisasi komunitas 
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BAHAN BACAAAN 
 

Pemahaman
Mobilisasi 
Komunitas

Materi 2.1

Pengantar Mobilisasi Komunitas

 

 

 

Konsep Mobilisasi Komunitas

• Mobilisasi komunitas adalah proses 
pengembangan kapasitas melalui individu, 
komunitas atau organisasi untuk 
merencanakan, melaksanakan dan 
mengevaluasi kegiatan secara partisipatif dan 
berkelanjutan untuk meningkatkan derajat 
kesehatan dan kebutuhan lain, baik atas 
inisiatif sendiri atau dirangsang oleh orang 
lain.
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Makna mobilisasi komunitas

• Komunitas yang memimpin respon

• Sebuah proses yang mengarah ke tindakan

• Sebuah pendekatan yang fleksibel daripada 
model kaku

• Sebuah proses organisasi

• Sebuah komunikasi dan proses pendidikan

• Sebuah proses pemberdayaan

• Sebuah proses pengembangan kapasitas yang tak 
berhenti

 

 

 

Mobilisasi Komunitas dan Partisipasi

• Mobilisasi masyarakat adalah proses peningkatan 
kapasitas lebih dari sekedar pendekatan seperti 
partisipasi. Ini adalah proses di mana anggota 
bertanggung jawab untuk belajar bagaimana menilai, 
rencana, bertindak, memonitor dan mengevaluasi 
untuk mengatasi HIV / AIDS berkelanjutan. 

• Mobilisasi masyarakat menggunakan berbagai 
pendekatan alat dan teknik partisipatif. Sebaliknya, 
pendekatan partisipatif menggunakan alat yang mirip 
dengan melibatkan anggota masyarakat dalam kegiatan 
dan strategi yang dipilih dan dikelola oleh orang lain 
seperti LSM atau pemerintah.
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Urgensi 
Gerakan 
Komunitas

Materi 2.2

Pengantar Gerakan Komunitas

 

 

Diskusi Kelompok

• 3 kelompok dengan dengan fokus sebagai 
berikut:

– Kelompok 1. dengan topik cara pandang 
pemerintah terhadap komunitas berresiko

– Kelompok 2. dengan topik cara pandang LSM 
terhadap komunitas berresiko

– Kelompok 3. dengan topik cara pandang 
komunitas beresiko terhadap diri sendiri 
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Diskusi Kelompok

• Setiap kelompok akan menjawab pertanyaan-
pertanyaan berikut:

– Bagaimana cara pandang 
pemerintah/LSM/komunitas selama ini? 

– Apa implikasi cara pandang tersebut pada respon 
(kerja dan sikap) terhadap komunitas berresiko?

– Apa akibat respon tersebut kepada komunitas?

• Waktu diskusi 20 menit

 

 

menonton film pendek
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Kenapa Gerakan komunitas?

 

 

Situasi  epidemi  dan  penanggulangan  
HIV  dan  AIDS : 

• Indonesia  telah  memasuki Epidemi 
terkonsentrasi. 

• Prevalensi HIV pada populasi kunci: WPS 
langsung 10,4%; WPS tidak langsung 4,6%; waria 
24,4%; pelanggan WPS 0,8%; lelaki seks dengan 
lelaki (LSL) 5,2%; pengguna napza suntik 52,4%. 

• Di provinsi Papua dan Papua Barat terdapat 
pergerakan ke arah generalized epidemic dengan 
prevalensi HIV sebesar 2,4% pada penduduk 15-
49 tahun (STHP, Penduduk Papua, 2007). 
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Pendekatan Intervensi Selama ini

• Intervensi Perubahan Perilaku.
• Konseling dan Tes HIV.
• Perawatan, Dukungan dan Pengobatan.
• Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak.
• Pengendalian IMS.
• Pengurangan Dampak Buruk NAPZA Suntik.
• Kolaborasi TB-HIV.
• Kewaspadaan Universal.
• Pengamanan Darah.
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Obyektifikasi individu-komunitas

 

 

Stigma dan Diskriminasi

• Kesehatan

• Tempat kerja

• Pendidikan

• Layanan publik

• Kehidupan Sosial

• Isu terkait Kriminalisasi
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Alokasi dan keberlanjutan sumberdaya

 

 

Keterlibatan marps

• Partisipasi, per definisi, adalah keterlibatan
seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial
dalam situasi sosial tertentu. Artinya, seseorang
berpartisipasi dalam suatu kelompok kalau ia
mengidentifikasikan dirinya dengan (atau ke
dalam) kelompok tersebut melalui bermacam
sikap "berbagi", yaitu berbagi nilai tradisi, berbagi
perasaan, kesetiaan, kepatuhan, dan tanggung
jawab bersama, serta melalui persahabatan
pribadi (Faircbild 1977).
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Mengapa penting

• Dalam epidemi HIV masih diakaitkan dengan
masalah moral, belum lagi isu kriminalisasi
bagi MARP’s

• Merubah cara pandang bahwa program HR 
adalah bagian dari layanan kesehatan

• MARPs adalah bagian dari solusi

13

 

 

Ruang pelibatan

• Yang paling penting adalah melibatkan dalam
Perencanaan, Implementasi, monitoring dan
evaluasi dalam segala aktivitas yang terkait
hidupnya.

• Melibatkan MARP’s merupakan bagian dari
perjelanan untuk mencapai pemenuhan hak
mereka.

14
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Pelanggaran HAM

• Hak Kesehatan

• Hak Pendidikan

• Hak rasa Aman

 

  

Arah dan Tujuan
Gerakan 
Komunitas

Materi 2.3

Pengantar Gerakan Komunitas
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Arah Gerakan komunitas

• Pemenuhan hak

• Komunitas mampu melakukan tekanan politik

• Penguatan MARPs

• Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

• Pemberdayaan dan persamaan hak

• Kapasitas komunitas meningkat

• Meningkatnya kohesi dan modal sosial

• Berkurangnya penularan HIV, meningkatkan 
kesehatan dan dukungan MARPs/ODHA

 

 

Tujuan Akhir

• Membantu individu untuk mendapatkan
pengetahuan, pemahaman dan kekuatan
untuk menghindari diri dari terinfeksi HIV atau
menularkannya kepada orang lain dan untuk
mengoptimalkan kesehatan dari orang yang 
terdampak HIV
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Tujuan

• Meningkatkan cakupan INTERVENSI 
KOMPREHENSIF untuk mengurangi jumlah 
infeksi HIV baru di kalangan populasi kunci
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Prinsip-Prinsip

• Mendorong partisipasi komunitas pada setiap tahap 
proses Gerakan

• Melakukan bersama
• Membangun kepercayaan dan modal sosial
• Membangun rasa kepemilikan komunitas terhadap 

proses
• Proses yang  sabar dan tidak kaku
• Memaksimalkan penggunaan sumber daya
• Menggunakan alat dan teknik yang memaksimalkan 

partisipasi
• Mengelola ekspektasi
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Materi 3: 

MENGORGANISASIKAN MEMOBILISASI KOMUNITAS 
KOMUNITAS 
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MATERI 3 
MENGORGANISASIKAN  MEMOBILISASI KOMUNITAS  
 
 
PENGANTAR  
 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Memahami  proses mobilisasi komunitas  

 Memahami  ragam konteks kerja mobilisasi komunitas 

 Memahami  arena utama mobilisasi komunitas 

 Memahami pengorganisasian sebagai pendekatan dalam mobilisasi komunitas 
 

SUB MATERI 3.1. PROSES MOBILISASI KOMUNITAS 
 

METODE PEMBELAJARAN   Paparan Fasilitator 

 Curah pendapat 

 Pembelajaran dan penekanan 

TEMPAT  Ruangan yang cukup untuk menampung peserta 

WAKTU  10 menit 

ALAT DAN BAHAN   Kertas plano, spidol, LCD proyektor 
MEDIA PEMBELAJARAN   LBB 3.1 Proses mobilisasi komunitas 

BAHAN BACAAN   

 

PROSES PEMBELAJARAN  
Persiapan 

3) Siapkan LBB 3.1. Proses mobilisasi komunitas untuk ditayangkan melalui LCD proyektor. 
Apabila tidak tersedia LCD proyektor, salin LBB tersebut dalam kertas plano. 

 
Pelaksanaan 

17. Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai tujuan yang ingin dicapai. 
18. Tampilkan LBB 3.1  tentang Proses mobilisasi komunitas  dan jelaskan kepada peserta. 
19. Fasilitator membuka ruang bagi peserta untuk berbagi, bertanya atau mengklarifikasi atas 

materi yang disampaikan. 
20. Fasilitator mencatat point-point penting dari curah pendapat peserta. Jika diperlukan, 

lakukan klarifikasi dan penajaman-penajaman terhadap jawaban peserta. 
21. Jika dinilai cukup, berikanlah penekanan-penekanan dan lanjutkan pada materi selanjutnya. 

 

LEMBAR BAHAN BELAJAR 
 
LBB 3.1 Proses mobilisasi komunitas 
Bahan Bacaaan  
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SUB MATERI 3.2. KONTEKS KERJA MOBILISASI KOMUNITAS 
 

METODE PEMBELAJARAN   Paparan Fasilitator 

 Curah pendapat 

 Pembelajaran dan penekanan 

TEMPAT Ruangan yang cukup untuk menampung peserta 

WAKTU  15 menit 

ALAT DAN BAHAN  Kertas plano, spidol, LCD proyektor 

MEDIA PEMBELAJARAN  LBB 3.2 konteks kerja mobilisasi komunitas 

BAHAN BACAAN  

 

PROSES PEMBELAJARAN  
Persiapan 

1) Siapkan LBB 3.2. konteks kerja mobilisasi komunitas untuk ditayangkan melalui LCD 
proyektor. Apabila tidak tersedia LCD proyektor, salin LBB tersebut dalam kertas plano. 

 
Pelaksanaan 

1) Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai tujuan yang ingin dicapai. 
2) Tampilkan LBB 3.2  tentang konteks kerja mobilisasi komunitas dan jelaskan kepada peserta. 
3) Fasilitator membuka ruang bagi peserta untuk berbagi, bertanya atau mengklarifikasi atas 

materi yang disampaikan. 
4) Fasilitator mencatat point-point penting dari curah pendapat peserta. Jika diperlukan, 

lakukan klarifikasi dan penajaman-penajaman terhadap jawaban peserta. 
5) Jika dinilai cukup, berikanlah penekanan-penekanan dan lanjutkan pada materi selanjutnya. 

 
 
Lembar Bahan Belajar 

LBB 3.2 Konteks kerja mobilisasi komunitas 
Bahan Bacaaan 
 
SUB MATERI 3.3. SUBSTANSI KERJA MOBILISASI KOMUNITAS 
 

METODE PEMBELAJARAN   Paparan Fasilitator 

 Curah pendapat 

 Pembelajaran dan penekanan 

TEMPAT Ruangan yang cukup untuk menampung peserta 

WAKTU  15 menit 

ALAT DAN BAHAN  Kertas plano, spidol, LCD proyektor 

MEDIA PEMBELAJARAN  LBB 3.3 Substansi kerja mobilisasi komunitas 

BAHAN BACAAN  
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PROSES PEMBELAJARAN  
 

Persiapan 
1) Siapkan LBB 3.3. Substansi kerja mobilisasi komunitas untuk ditayangkan melalui LCD 

proyektor. Apabila tidak tersedia LCD proyektor, salin LBB tersebut dalam kertas plano. 
 

Pelaksanaan 
1) Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai tujuan yang ingin dicapai. 
2) Tampilkan LBB 3.3  tentang subtansi kerja mobilisasi komunitas dan jelaskan kepada peserta. 
3) Fasilitator membuka ruang bagi peserta untuk berbagi, bertanya atau mengklarifikasi atas 

materi yang disampaikan. 
4) Fasilitator mencatat point-point penting dari curah pendapat peserta. Jika diperlukan, 

lakukan klarifikasi dan penajaman-penajaman terhadap jawaban peserta. 
5) Jika dinilai cukup, berikanlah penekanan-penekanan dan lanjutkan pada materi selanjutnya. 

 
 
 
Lembar Bahan Belajar 

LBB 3.3 Substansi kerja mobilisasi komunitas 
 
BAHAN BACAAAN 
  
SUB MATERI 3.4. PENGORGANISASIAN SEBAGAI PROSES  
 

METODE PEMBELAJARAN   Paparan Fasilitator 

 Curah pendapat 

 Diskusi kelompok 

 Diskusi pleno 

 Pembelajaran dan penekanan 

TEMPAT  Ruangan yang cukup untuk menampung peserta 

WAKTU  15 menit 

ALAT DAN BAHAN  Kertas plano, spidol, LCD proyektor, bahan studi kasus dan form 
diskusi kelompok 

MEDIA PEMBELAJARAN  LBB 3.4 Pengorganisasian sebagai pendekatan proses 

BAHAN BACAAN  

 

PROSES PEMBELAJARAN  
 
Persiapan 

1) Siapkan 4 lembar kasus komunitas untuk bahan diskusi kelompok 
2) Siapkan LBB 3.4 tentang pengorganisasian sebagai proses untuk ditayangkan melalui LCD 

proyektor. Apabila tidak tersedia LCD proyektor, salin LBB tersebut dalam kertas plano. 
Pelaksanaan 

1) Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai tujuan sessi yang ingin dicapai. 
2) Tampilkan LBB 3.4 dan jelaskan kepada peserta tentang diskusi kelompok yang akan 
dilakukan: 

o Peserta dibagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut: 
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 Kelompok 1. Komunitas WPS 
 Kelompok 2. Komunitas LSL 
 Kelompok 3. Komunitas Waria 
 Kelompok 4. Komunitas Penasun 

o Jika kelompok berasal dari satu komunitas, bagilah jumlah kelompok berdasakan 
kebutuhan. 

o Setiap kelompok akan dibagikan lembar kasus dan menjawab pertanyaan-
pertanyaan berikut: 
 Apakah ada tujuan bersama dalam kasus tersebut? 
 Apakah ada penggerak dalam kasus tersebut? 
 Apakah ada pembagian kerja dalam kasus tersebut? 
 Apakah ada kegiatan bersama dalam kasus tersebut? 
 Apakah ada penguatan kapasitas dalam kasus tersebut? 
 Apakah pada kasus tersebut ada pengorganisaian?  

 Jika ada, apa buktinya?  
 Jika tidak, apa buktinya?  

 Apa yang dimaksud pengorganisaian oleh kelompok anda? 
3) Tanyakan kepada peserta mengenai kejelasan instruksi diskusi kelompok. Jika ada yang 

belum jelas, jelaskan kembali instruksinya. 
4) Tawarkan waktu untuk menyelesaikan jawaban tersebut kepada peserta, paling lama 40 

menit. 
5) Bagilah kelompok berdasarkan komunitas masing-masing. Kemudian bagikan kertas plano 

dan spidol untuk setiap kelompok 
6) Dampinglah setiap kelompok dalam melakukan diskusi sampai selesai. 
7) Masing-masing kelompok diminta mewakilkan seorang anggotanya membaca hasil diskusi 

kelompok.  
8) Berikan kepada peserta dari kelompok lain untuk bertanya dan mengklarifikasi. 
9) Catatlah poin-poin penting untuk setiap kelompok. 
10) Jika dinilai cukup, tampilkan LBB 4.3  tentang Pengorganisasian sebagai proses dan jelaskan 

kepada peserta.  
11) Fasilitator membuka ruang bagi peserta untuk berbagi, bertanya atau mengklarifikasi atas 

materi yang disampaikan. 
12) Fasilitator mencatat point-point penting dari curah pendapat peserta. Jika diperlukan, 

lakukan klarifikasi dan penajaman-penajaman terhadap jawaban peserta. 
13) Jika dinilai cukup, berikanlah penekanan-penekanan dan lanjutkan pada materi selanjutnya. 

 
LEMBAR BAHAN BELAJAR 
LBB 3.4 Pengorganisasian sebagai pendekatan proses 
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Bahan Bacaaan 

Proses 
Mobilisasi 
Komunitas

Materi 3.1

Mengorganisasikan Mobilisasi Komunitas

 

 

 

Proses Mobilisasi Komunitas
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Siapa yang melakukan?

• Komunitas mampu memobilisasi diri sendiri

• Terkadang, mereka mungkin memerlukan 
dukungan dari luar. 
– Mendukung proses dari luar membutuhkan berbagai 

keterampilan, pengalaman dan pemahaman 

– Organisasi yang mencerminkan prinsip-prinsip dan 
nilai-nilai mobilisasi komunitas akan lebih efektif 

– keterlibatan dalam mobilisasi masyarakat perlu 
memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas 
komitmen dan sumber daya 

 

 

 

Dari mana memulai?

• Tidak ada rumus baku untuk memulai mobilisasi 
komunitas

• Mobilisasi komunitas mungkin berhasil tanpa 
mengikuti tahap-tahap secara terencana. 

• Proses mobilisasi masyarakat sering direncanakan 
dengan cara yang lebih formal oleh pihak eksternal 
atau organisasi terutama  dalam membangun kekuatan 
komunitas 

• Pada tahap awal mobilisasi komunitas mungkin tampak 
lambat dan akan berkembang sesuai proses

• Lakukan bersama
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Konteks Kerja 
Mobilisasi 
Komunitas

Materi 3.2

Mengorganisasikan Mobilisasi Komunitas
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Konteks Individu

• Masyarakat terdiri dari individu-individu yang berbeda:
 Perbedaan pengetahuan, 
 Perbedaan sikap 
 Perbedaan perilaku 
 Perbedaan tingkat kerentanan
 Perbedaan kemampuan dalam menanggulanginya

• Perbedaan individu akan mempengaruhi proses mobilisasi 
komunitas

• Karenanya penting untuk melihat bagaimana individu atau 
kelompok individu tertentu (seperti laki-laki muda atau 
pekerja seks) yang terkena dampak HIV / AIDS berbeda. 

 

 

 

Konteks Komunitas

• Individu dan kelompok individu yang tinggal di 
wilayah geografis yang sama 
 Struktur sosial masyarakat

 Cara kelompok ini berinteraksi, 

 sumber daya yang mereka berbagi, 

 situasi ekonomi mereka, 

 nilai-nilai dan tradisi, dan sikap terhadap HIV / 
AIDS 

 Tindakan penanggulangan HIV-AIDS
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Konteks ketersediaan layanan 

• Ketersediaan

• Kemudahan dalam mengakses (aksesibilitas)

• Kualitas layanan

• Kesesuaian layanan dengan kebutuhan 
komunitas

 

 

 

Konteks Hukum dan Kebijakan

• Cara masyarakat dan layanan untuk merespon 
HIV / AIDS diatur pemerintah melalui hukum 
dan kebijakan lokal dan nasional

• Bahkan dipengaruhi oleh konteks 
internasional, kebijakan hukum dan prosedur. 

• Maka, identifikasi kebijakan yang mendukung 
dan menghambat perlu dilakukan agar 
penanggulangan HIV-AIDS bekerja pada jalur 
yang tepat
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Materi 3.3

Mengorganisasikan Mobilisasi Komunitas

Substansi Kerja 
Mobilisasi 
Komunitas

 

 

 

Menggalang untuk kontinum 
perawatan

• Mobilisasi komunitas bertujuan untuk 
memberikan dukungan bagi individu-
komunitas yang terkena dampak untuk 
mendapatan pelayanan yang menyeluruh dan 
sepanjang hidup
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Pencegahan

• Pencegahan berarti memastikan bahwa orang memiliki pengetahuan, 
sikap, perilaku, dan sumber daya untuk mencegah diri dari terinfeksi HIV. 

• Ini juga berarti bahwa orang dengan HIV dapat mencegah diri menjadi 
terinfeksi kembali atau menginfeksi orang lain. 

• Ini termasuk mencegah HIV-positif orang tua penularan HIV kepada anak-
anak bayi mereka (selama kehamilan, persalinan atau menyusui).

• Perawatan dan dukungan
Perawatan dan dukungan berarti memastikan bahwa orang-orang yang 
terkena dampak memiliki perawatan yang memadai dan dukungan untuk 
mengatasi. Ini melibatkan menyediakan perawatan dan dukungan bagi 
orang yang hidup dengan HIV / AIDS, serta rumah tangga yang telah 
terpengaruh (misalnya janda dan duda, yatim piatu atau anak-anak yang 
telah menjadi rentan karena salah satu orang tua mereka sakit). 
Perawatan dan dukungan dapat mengambil banyak bentuk: keuangan atau 
fisik (misalnya makanan atau pakaian), medis, sosial, spiritual dan 
psikologis.

 

 

 

Perawatan dan dukungan

• memastikan bahwa orang-orang yang terkena 
dampak memiliki perawatan yang memadai dan 
dukungan untuk mengatasi. 

• Ini melibatkan menyediakan perawatan dan 
dukungan bagi orang yang hidup dengan HIV-
AIDS dan rentan seperti janda dan duda, yatim 
piatu atau anak-anak yang rentan

• Perawatan dan dukungan dapat mengambil 
banyak bentuk: keuangan, fisik, medis, sosial, 
spiritual dan psikologis.
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Pengobatan

• Memastikan bahwa orang yang hidup dengan 
HIV-AIDS mendapat perawatan dan pengobatan 
medis yang memadai. 

• Meskipun saat ini belum ada obat untuk HIV, 
namun ada obat yang dapat membantu dan 
menunda timbulnya AIDS pada orang yang HIV 
positif. Pengobatan antiretroviral (ARV) dapat 
menunda timbulnya AIDS sedemikian rupa 
sehingga banyak orang yang HIV positif dapat 
menjalani hidup normal.

 

  

 

Mitigasi dampak

• Memastikan bahwa dampak negatif dari HIV-AIDS 
pada masyarakat direduksi menjadi minimum. 

• HIV-AIDS tidak hanya mempengaruhi kesehatan 
fisik manusia, yang dapat mempengaruhi 
kesehatan sosial dan ekonomi masyarakat. 
Misalnya, kemiskinan karena kehilangan 
pekerjaan

• Memobilisasi masyarakat untuk melaksanakan 
kegiatan yang mengurangi dampak HIV-AIDS 
sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 
dapat membantu penanggulangan HIV-AIDS.
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Pengorganisasian 
sebagai 
Pendekatan Proses

Materi 3.4

Mengorganisasikan Mobilisasi Komunitas

 

 

 

Diskusi Kelompok

• Ada 4 kelompok : 1) PPS, 2) LSL, 3) Waria, 4) Penasun

• Setiap kelompok mendiskusikan lembar kasus masing-
masing, dengan pertanyaan kunci:
• Apakah ada tujuan bersama dalam kasus tersebut?

• Apakah ada penggerak dalam kasus tersebut?

• Apakah ada pembagian kerja dalam kasus tersebut?

• Apakah ada kegiatan bersama dalam kasus tersebut?

• Apakah ada penguatan kapasitas dalam kasus tersebut?

• Apakah pada kasus tersebut ada pengorganisaian? Jika ada, apa 
buktinya? Jika tidak, apa buktinya? 

• Apa yang dimaksud pengorganisaian oleh kelompok anda?

• Waktu diskusi 30 menit
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Apa itu pengorganisasian

• Specht (1975), pengorganisaian komunitas berbagai 
metode intervensi dimana agen perubahan profesional 
membantu sistem aksi masyarakat terdiri dari individu-
individu, kelompok atau organisasi untuk terlibat 
dalam aksi kolektif yang direncanakan untuk 
menangani masalah-masalah khusus dalam sistem 
demokrasi nilai.

• Pengorganisasian masyarakat adalah suatu proses 
membangun kekuatan dengan konstituen sebanyak 
mungkin melalui proses (Beckwith dan Lopez 1997):

 

 

Kenapa pengorganisasian?

• Adanya berbagai ketidakadilan yang dialami oleh
MARPs

• Budaya patriarki yang mengakar dalam setiap lini
kehidupan

• Penanggulangan HIV-AIDS merupakan tanggung jawab 
bersama

• Adanya kesadaran dan kebutuhan yang mendesak dari
komunitas untuk mengadvokasi hak - haknya

• Belum solidnya kekuatan-kekuatan individu-komunitas
• Terbatasnya kapasitas individu-komunitas 
• Kuatnya struktur kuasa
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Organisasi dan Pengorganisaian

• Organisasi adalah wadah berhimpunnya orang 
yang memiliki ‘identitas’, dan tujuan yang sama

• Organ dari organisasi yang mendasar adalah
aturan, kepengurusan dan program, sedangkan
pendukung adalah administrasi dan keuangan

• Dalam organisasi belum tentu ada 
pengorganisasian

• Organisasi hanya alat dalam pengorganisasian

 

 

 

Ciri Pengorganisasian
• Adanya tujuan bersama yang muncul dari kesamaan latar

belakang dan persoalan yang dihadapi
• Adanya indikator tercapainya tujuan di tingkat struktur

negara / sistem negara dalam bentuk aturan dan kebijakan
• Adanya kesepakatan mencapai tujuan
• Adanya konsolidasi kekuatan individu-komunitas
• Adanya penguatan kapasitas
• Adanya mimpi bersama yang disepakati
• Adanya aksi berdasarkan pembagian peran
• Adanya wadah bersama
• Adanya pelibatan jaringan
• Adanya keterlibatan individu-komunitas 
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Pengorganisasian dalam 
Mobilisasi Komunitas

• Pengorganisaian adalah sarana bukan tujuan.

• Pengorganisaian adalah sarana untuk 
mengkonsolidasi kekuatan dengan 
memperkuat kapasitas komunitas sehingga 
mampu menyelesaikan masalah yang 
dihadapi.

• Karenanya, pengorganisaian dapat menjadi 
alat untuk memaksimalkan mobilisasi 
komunitas dalam mencapai tujuannya
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Materi 4: 

MEMULAI BERSAMA MOBILISASI KOMUNITAS 
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MATERI 4 
MEMULAI BERSAMA MOBILISASI KOMUNITAS  
 
 
PENGANTAR  
 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Memahami komunitas dan mendalami karakteristik komunitas 

 Membangun hubungan dan mengidentifikasi anggota komunitas potensial  

 Memahami dan dapat menggunakan alat-alat untuk  pemetaan karakteristik komunitas, dan 
pelayanan-pelayanan, sumberdaya, situasi dan konteks HIV-AIDS  

 Memahami dan dapat menggunakan alat-alat untuk pemetaan situasi HIV-AIDS (pencegahan, 
pelayanan dan dukungan, treatment dan mitigasi dampak  

 Memahami cara membangun kebersamaan antar anggota komunitas 
 
 

SUB MATERI 4.1. MEMAHAMI KOMUNITAS 
 

METODE PEMBELAJARAN   Paparan Fasilitator 

 Curah pendapat 

 Diskusi kelompok 

 Diskusi pleno 

 Pembelajaran dan penekanan 

TEMPAT  Ruangan yang cukup untuk menampung peserta 

WAKTU  45 menit 

ALAT DAN BAHAN  Kertas plano, spidol, LCD proyektor, bahan studi kasus dan form 
diskusi kelompok 

MEDIA PEMBELAJARAN  LBB 4.1 Memahami komunitas 

BAHAN BACAAN   
 
 
PROSES PEMBELAJARAN  
Persiapan 

1) Siapkan LBB 4.1 tentang memahai komunitas untuk ditayangkan melalui LCD proyektor. 
Apabila tidak tersedia LCD proyektor, salin LBB tersebut dalam kertas plano. 

2) Siapkan kertas plano dan spidol untuk diskusi kelompok 
 

Pelaksanaan 
1) Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai perkenalan dan tujuan yang ingin dicapai. 
2) Tampilkan LBB 4.1 tentang memahai komunitas dan jelaskan kepada peserta. 
3) Fasilitator membuka ruang bagi peserta untuk berbagi, bertanya atau mengklarifikasi atas 

materi yang disampaikan. 
4) Fasilitator mencatat point-point penting dari curah pendapat peserta. Jika diperlukan, 

lakukan klarifikasi dan penajaman-penajaman terhadap jawaban peserta. 
5) Lakukan diskusi kelompok dengan cara: 

o Peserta dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu WPS, LSL, Waria dan Penasun. Anggota 

setiap      kelompok merupakan anggota pada diskusi kelompok sebelumnya. 
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o Jika kelompok terdiri satu komunitas, bagilah jumlah kelompok berdasarkan 
kebutuhan 

o Setiap kelompok akan mendiskusikan karakteristik komunitas masing-masing dan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 

 Apa karakteristik komunitas anda? 
 Kenapa karakteristik tersebut muncul? 
 Apa implikasi karakteristik komunitas tersebut terhadap kerja 

pengorganisasian? 
 

Karakteristik adalah segala sesuatu yang dapat mencirikan atau menjadi tanda umum 
komunitas tersebut.  
 

6) Tanyakan kepada peserta mengenai kejelasan instruksi diskusi kelompok. Jika ada yang 
belum jelas, jelaskan kembali instruksinya. 

7) Tawarkan waktu untuk menyelesaikan jawaban tersebut kepada peserta, paling lama 30 
menit. 

8) Bagilah kelompok berdasarkan komunitas masing-masing. Kemudian bagikan kertas plano 
dan spidol untuk setiap kelompok 

9) Dampinglah setiap kelompok dalam melakukan diskusi sampai selesai. 
10) Masing-masing kelompok diminta mewakilkan seorang anggotanya membaca hasil diskusi 

kelompok.  
11) Berikan kepada peserta dari kelompok lain untuk bertanya dan mengklarifikasi. 
12) Catatlah poin-poin penting untuk setiap kelompok. 
13) Jika dinilai cukup, tutuplah sessi dengan memberikan penekanan-penekanan substansi yang 

dinilai penting. 
 

LEMBAR BAHAN BELAJAR 
 
LBB 4.1 Memahami komunitas 
 
 
BAHAN BACAAAN  

 

Sub Materi 4.2. Memulai Pengorganisasian Komunitas 

METODE PEMBELAJARAN   Paparan Fasilitator 

 Curah pendapat 

 Pembelajaran dan penekanan 

TEMPAT  Ruangan yang cukup untuk menampung peserta 

WAKTU  30 menit 

ALAT DAN BAHAN  Kertas plano, spidol, LCD proyektor,  

MEDIA PEMBELAJARAN  LBB 4.2 Memulai pengorganisaian komunitas 

BAHAN BACAAN   

 

PROSES PEMBELAJARAN  
Persiapan 
1) Siapkan LBB 4.2 tentang memulai pengorganisaian komunitas untuk ditayangkan melalui 

LCD proyektor. Apabila tidak tersedia LCD proyektor, salin LBB tersebut dalam kertas plano. 
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Pelaksanaan 
1) Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai tujuan yang ingin dicapai. 
2) Tampilkan LBB 4.2 tentang memulai pengorganisaian komunitas dan jelaskan kepada 

peserta. 
3) Fasilitator membuka ruang bagi peserta untuk berbagi, bertanya atau mengklarifikasi atas 

materi yang disampaikan. 
4) Fasilitator mencatat point-point penting dari curah pendapat peserta. Jika diperlukan, 

lakukan klarifikasi dan penajaman-penajaman terhadap jawaban peserta. 
5) Jika dinilai cukup, berikanlah penekanan-penekanan dan lanjutkan pada materi selanjutnya. 

 
Lembar Bahan Belajar 

 
LBB 4.2 Memulai Pengorganisaian Komunitas 
 
BAHAN BACAAAN  
 

Sub Materi 4.3. Mendalami Situasi Komunitas dan HIV-AIDS di Komunitas  

METODE PEMBELAJARAN   Paparan Fasilitator 

 Curah pendapat 

 Diskusi kelompok 

 Diskusi pleno 

 Pembelajaran dan penekanan 
TEMPAT  Ruangan yang cukup untuk menampung peserta 

WAKTU  120 menit 

ALAT DAN BAHAN  Kertas plano, spidol, LCD proyektor, bahan studi kasus dan form 
diskusi kelompok 

MEDIA PEMBELAJARAN  LBB 4.3 Mendalami situasi komunitas dan HIV AIDS di Komunitas 

BAHAN BACAAN  

 

PROSES PEMBELAJARAN  
Persiapan 
1) Siapkan LBB 4.3 mendalami situasi komunitas dan situasi HIV-AIDS di komunitas untuk 

ditayangkan melalui LCD proyektor. Apabila tidak tersedia LCD proyektor, salin LBB tersebut 
dalam kertas plano. 
 

 
Pelaksanaan 

1) Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai perkenalan dan tujuan yang ingin dicapai. 
2) Tampilkan LBB 4.3 mendalami situasi komunitas dan situasi HIV-AIDS di komunitas dan 

jelaskan kepada peserta. 
3) Fasilitator membuka ruang bagi peserta untuk berbagi, bertanya atau mengklarifikasi atas 

materi yang disampaikan. 
4) Fasilitator mencatat point-point penting dari curah pendapat peserta. Jika diperlukan, lakukan 

klarifikasi dan penajaman-penajaman terhadap jawaban peserta. 
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5) Lakukan diskusi kelompok dengan cara: 

 Peserta dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu WPS, LSL, Waria dan Penasun. Anggota setiap 
kelompok merupakan anggota pada diskusi kelompok sebelumnya.  

 Jika kelompok terdiri satu komunitas, bagilah jumlah kelompok berdasarkan kebutuhan 

 Setiap kelompok akan mendiskusikan komunitas masing-masing dan menjawab 
pertanyaan-pertanyaan berikut: 

 Bagaimana situasi komunitas? 

 Lokasi: Batas-batas lokasi komunitas? Apa tempat-tempat penting bagi 
komunitas? Kelompok-kelompok lain dalam komunitas. 

 Sumberdaya dan pelayanan: Institusi apa saja yang berada di sekitar 
komunitas? Institusi mana saja yang memberikan pelayanan kepada 
komunitas, Apa saja bentuk pelayanan yang diberikan? Bagaimana kualitas 
layanan tersebut? Bagaimana hubungan komunitas dengan penyedia layanan 
tersebut? 

 Konteks HIV-AIDS: Siapa saja di sekitar komunitas yang peduli dengan HIV-
AIDS? Bagaimana situasi kerja penanggulangan HIV-AIDS sebelumnya dengan 
kondisi sekarang? Apa perbedaan cara kerja antara pemerintah dan LSM di 
komunitas? 
 

 Bagaimana situasi HIV-AIDS? 

 Pencegahan: Jumlah populasi, jumlah MARPs dalam komunitas, pola 
kehidupan dan pekerjaan, hubungan populasi kunci dengan sekitar, pelayanan 
dan gapnya, perencanaan atau aktifitas pencegahan yang ada dalam 
komunitas, siapa yang paling rentan. 

 Dukungan: jumlah rumah tanggal/individu yang terinfeksi HIV-AIDS, stigma 
dan diskriminasi, jaringan dan dukungan sebaya untuk ODHA, bentuk 
dukungan dan gapnya, key gatakeeper, perencanaan atau aktifitas dukungan 
yang ada dalam komunitas, 

 Treatment: jumlah rumah tanggal/individu yang terinfeksi HIV-AIDS, stigma 
dan diskriminasi, jaringan dan dukungan sebaya untuk ODHA, bentuk 
pelayanan pencegahan dan gapnya, perencanaan atau aktifitas perawatan 
yang ada dalam komunitas, 

 Mitigasi dampak: tingkat kemiskinan komunitas, jumlah rumah 
tanggal/individu yang terinfeksi HIV-AIDS, jumlah anak terlantar, jaringan dan 
dukungan sebaya untuk ODHA, bentuk mitigasi dampak dan gapnya, dampak 
HIV pada ekonomi, dampak HIV pada anak-anak, 

 
6) Tanyakan kepada peserta mengenai kejelasan instruksi diskusi kelompok. Jika ada yang belum 

jelas, jelaskan kembali instruksinya. 
7) Tawarkan waktu untuk menyelesaikan jawaban tersebut kepada peserta, paling lama 60 

menit. 
8) Bagilah kelompok berdasarkan komunitas masing-masing. Kemudian bagikan kertas plano dan 

spidol untuk setiap kelompok 
9) Dampinglah setiap kelompok dalam melakukan diskusi sampai selesai. 
10) Masing-masing kelompok diminta mewakilkan seorang anggotanya membaca hasil diskusi 

kelompok.  
11) Berikan kepada peserta dari kelompok lain untuk bertanya dan mengklarifikasi. 
12) Catatlah poin-poin penting untuk setiap kelompok. 
13) Jika dinilai cukup, tutuplah sessi dengan memberikan penekanan-penekanan substansi yang 

dinilai penting. 
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LEMBAR BAHAN BELAJAR 
 

BAHAN BACAAAN  
 

Sub Materi 4.4. Membangan Kebersamaan Komunitas 

METODE PEMBELAJARAN   Paparan Fasilitator 

 Curah pendapat 

 Pembelajaran dan penekanan 

TEMPAT  Ruangan yang cukup untuk menampung peserta 
WAKTU  45 menit 

ALAT DAN BAHAN  Kertas plano, spidol, LCD proyektor,  

MEDIA PEMBELAJARAN  LBB 4.4 Membangun kebersaman komunitas 

BAHAN BACAAN  

 

PROSES PEMBELAJARAN  
Persiapan 
1) Siapkan LBB 4.4 Membangun kebersaman komunitas untuk ditayangkan melalui LCD 

proyektor. Apabila tidak tersedia LCD proyektor, salin LBB tersebut dalam kertas plano. 
 

Pelaksanaan 
1) Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai tujuan yang ingin dicapai. 
2) Tampilkan LBB 4.4 Membangun kebersaman komunitas dan jelaskan kepada peserta. 
3) Fasilitator membuka ruang bagi peserta untuk berbagi, bertanya atau mengklarifikasi atas 

materi yang disampaikan. 
4) Fasilitator mencatat point-point penting dari curah pendapat peserta. Jika diperlukan, lakukan 

klarifikasi dan penajaman-penajaman terhadap jawaban peserta. 
5) Jika dinilai cukup, berikanlah penekanan-penekanan dan lanjutkan pada materi selanjutnya. 
 

Lembar Bahan Belajar 

LBB 4.4 Membangun kebersaman komunitas 

Bahan Bacaaan 
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Mengenal
Komunitas

Materi 4.1

Memulai Bersama

 

 

Apa itu komunitas?

 Sebuah komunitas adalah sekelompok orang yang merasa memiliki 
sesuatu yang sama. 
 Lokasi tinggal atau daerah yang sama , 
 orang-orang yang bekerja sama, 
 atau sekelompok orang yang memiliki minat, latar belakang atau keadaan. 

 organisasi formal dan informal mungkin merasa bahwa mereka juga 
merupakan bagian dari suatu komunitas (bukan terpisah dari itu) jika 
mereka berbagi minat yang sama dan keadaan.

 Setiap orang dapat menjadi milik lebih dari satu komunitas pada waktu 
yang sama. 
Sebagai contoh, seorang pekerja kesehatan dapat mengidentifikasi 
dirinya sebagai bagian dari masyarakat setempat di mana dia tinggal dan 
bagian dari "kesehatan masyarakat" yang lebih luas di wilayah tersebut.
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Unsur-unsur komunitas

 Kumpulan orang (sosial-ekonomis dan
demografi, budaya dan karakteristik etnik, 
kepentingan dan kebutuhan)

 Lokasi (batas-batas demografik)
 Penghubung (nilai bersama, kepentingan, 

motivasi)
 Pola hubungan kekuasaan (pola komunikasi, 

formal and informal garis otoritas, hubungan
pihak2 yang berkepentingan, aliran
sumberdaya)

 

 

 

Proses terbentuknya komunitas

• Natural; (konsep awal komunitas), luas, equal, 
informal, berjalan sendiri2, kebudayaan
sebagai basis aksi sosial

• Persamaan kepentingan; tuntutan, spesifik, 
terorganisir, aturan main bersama

• Rekayasa, project2, terorganisir, konflik

Dewey menemukan bahwa pembentukan komunitas haruslah secara suka rela dan 
berlandaskan pada nilai-nilai bersama, dan bukannya “dipaksakan secara mekanis”
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Tipe Komunitas

• Komunitas sederhana; homogen, satu lokasi, 
nilai-nilai sebagai basis, konflik rendah, lebih
mengutamakan harmoni, permainan simbol

• Komunitas kompleks; (heterogen, etnik, kultur, 
aktifitas), lokasi, cenderung individualis, 
konflik cenderung tinggi, penuh kepentingan, 
biasanya bersatu jika ada masalah, terbuka
dalam perlawanan

 

 

 

Perkembangan komunitas

• Manusia dan masyarakat (manusia sebagai
subyek dan obyek; masyarakat sebagai arena 
kontestasi)

• Dari masyarakat menuju komunitas (dari
individualis menuju komunal)

• Komunitas sebagai proses; dari kekerabatan
menjadi ekonomi

• Komunitas sebagai alat penjajahan dan
perlawanan

 

 



54 
 

Lingkungan komunitas

• Sumberdaya sebagai wilayah konflik

• Tekanan kekuasaan formal dan informal

• Kebudayaan sebagai jaringan

• Saling mempengaruhi, Adaptasi dan Resistensi

 

 

 

Belajar Kasus

• Ada 4 kelompok : 1) PSP, 2) LSL, 3) Waria, 4) 
Penasun

• Setiap kelompok mendiskusikan mengenai 
karakteristik pada masing-masing komunitas, 
dengan pertanyaan sebagai diskusi:

• Apa karakteristik komunitas anda?

• Kenapa karakteristik tersebut muncul?

• Apa implikasi karakteristik komunitas tersebut terhadap 
kerja pengorganisasian?

• Waktu diskusi 30 menit
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Lembar Hasil Diskusi

Karakteristik Pembentuk Karakteristik Implikasi dalam 
pengorganisasian

 

 

 

Pengorganisasian 
Komunitas

Materi 4.2

Memulai Bersama
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menemukan komunitas

• Berdasarkan kasus, misalnya ada ODHA yang 
meninggal 

• Berdasarkan isu, misalnya dalam satu wilayah 
jumlah ODHA semakin meningkat

• Berdasarkan program/proyek?
misalnya karena mendapat dukungan pendanaan 
kemudian mencari komunitas

• Cara menemukan komunitas akan 
mempengaruhi pendekatan kerja

 

  

 

Masuk ke komunitas

Melalui:

• penyintas / keluarganya

• gatekeeper, orang yang mengontrol akses pada 
individu tertentu, kelompok, tempat atau 
informasi. 
Contoh: Pemilik rumah bordil adalah gatekeeper untuk 
pekerja seks. 

• tokoh masyarakat

• aparat pemerintah
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Langkah-langkah masuk ke komunitas
Kenalkan diri anda secara terbuka untuk berbicara 
tentang:

 Anda harus siap untuk berbicara tentang:

 Siapa Anda dan dari mana Anda berasal

 Keterampilan, minat, dan kapasitas organisasi Anda

 Alasan Anda telah datang ke masyarakat atau wilayah
proses mobilisasi masyarakat

 Bagaimana dan kapan para pemangku kepentingan yang 
berbeda akan berpartisipasi

 Sumber daya apa yang tersedia

 Apa langkah berikutnya.

 

 

 

Langkah-langkah masuk ke komunitas
(lanjutan..)

• Mulai mengembangkan hubungan

• Mulai untuk memastikan harapan yang 
realistis dari apa yang organisasi Anda 
mungkin dapat kontribusikan dalam 
komunitas

• Mulai membangun komunikasi yang jujur, 
hindari hal-hal yang menyebabkan kecurigaan 
dan ketidakpercayaan.
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Langkah-langkah masuk ke komunitas
(lanjutan..)

• Petakanlah siapa saja yang potensial untuk diajak 
bersama

• Mulai ajaklah individu potensial untuk 
mendiskusikan sesuatu terkait HIV-AIDS dengan 
santai

• Ketika dinilai sudah cukup dukungan dari 
komunitas:
– Ajaklah mereka untuk mendalami situasi HIV-AIDS di 

komunitas
– Tanyakan siapa saja yang sebaiknya diundang dalam 

pertemuan tersebut 

 

 

 

Mendalami Situasi  
Komunitas dan HIV-
AIDS

Materi 4.3

Memulai Bersama
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• Sampaikan untuk ‘membantu’ mobilisasi 
komunitas, Anda dan komunitas 
membutuhkan informasi yang cukup 
memadai, karenanya penting untuk 
mendalami situasi komunitas dan HIV-AIDS 
bersama-sama.

 

  

 

Diskusi Kelompok

• Ada 4 kelompok : 1) PPS, 2) LSL, 3) Waria, 4) 
Penasun

• Setiap kelompok mendiskusikan pertanyaan 
kunci:
• Informasi penting apa saja terkait komunitas yang akan 

dikumpulkan? Alat partisipatif apa yang akan digunakan?

• Informasi penting apa saja terkait situasi HIV-AIDS di  komunitas 
yang akan dikumpulkan? Alat partisipatif apa yang akan 
digunakan?

• Waktu diskusi 45 menit
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Informasi terkait komunitas

• Lokasi: Batas-batas lokasi komunitas? Apa tempat-tempat 
penting bagi komunitas? Kelompok-kelompok lain dalam 
komunitas.

• Sumberdaya dan pelayanan: Institusi apa saja yang berada 
di sekitar komunitas? Institusi mana saja yang memberikan 
pelayanan kepada komunitas, Apa saja bentuk pelayanan 
yang diberikan? Bagaimana kualitas layanan tersebut? 
Bagaimana hubungan komunitas dengan penyedia layanan 
tersebut?

• Konteks HIV-AIDS: Siapa saja di sekitar komunitas yang 
peduli dengan HIV-AIDS? Bagaimana situasi kerja 
penanggulangan HIV-AIDS sebelumnya dengan kondisi 
sekarang? Apa perbedaan cara kerja antara pemerintah dan 
LSM di komunitas?

 

  

 

Informasi terkait HIV-AIDS
• Pencegahan: Jumlah populasi, jumlah MARPs dalam komunitas, pola 

kehidupan dan pekerjaan, hubungan populasi kunci dengan sekitar, 
pelayanan dan gapnya, perencanaan atau aktifitas pencegahan yang ada 
dalam komunitas, siapa yang paling rentan.

• Dukungan: jumlah rumah tanggal/individu yang terinfeksi HIV-AIDS, 
stigma dan diskriminasi, jaringan dan dukungan sebaya untuk ODHA, 
bentuk dukungan dan gapnya, key gatakeeper, perencanaan atau 
aktifitas dukungan yang ada dalam komunitas,

• Treatment: jumlah rumah tanggal/individu yang terinfeksi HIV-AIDS, 
stigma dan diskriminasi, jaringan dan dukungan sebaya untuk ODHA, 
bentuk pelayanan pencegahan dan gapnya, perencanaan atau aktifitas 
perawatan yang ada dalam komunitas,

• Mitigasi dampak: tingkat kemiskinan komunitas, jumlah rumah 
tanggal/individu yang terinfeksi HIV-AIDS, jumlah anak terlantar, jaringan 
dan dukungan sebaya untuk ODHA, bentuk mitigasi dampak dan gapnya, 
dampak HIV pada ekonomi, dampak HIV pada anak-anak,
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Membangun 
Kebersamaan 
Komunitas

Materi 4.4

Memulai Bersama

 

  

 

Membangun mimpi bersama

• Sarikan hasil pendalaman situasi komunitas dan 
hiv-aids dalam beberapa tema. Untuk 
mempermudah buatlah tabel.

• Rumuskan isu pada masing-masing temuan 
dalam tema tersebut

• Lakukan analisa sebab-akibat dari setiap isu yang 
telah dirumuskan

• Rumuskan mimpi bersama pada setiap isu 
strategis. 

• Buatlah kegiatan yang bisa mencapai setiap 
mimpi 
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Prasyarat mewujudkan mimpi bersama

• Keterlibatan

• Kebersamaan

• Komitmen 

• Saling-mendukung

• Saling percaya

• Kemauan berbagi

• Lingkungan yang kondusif

• Wadah bersama

 

 

 

Apa itu kelompok?

• Interaksi Interpersonal, Bonner (1959) : kelompok adalah sejumlah individu yang
berinteraksi dengan individu yang lain.

• Persepsi Keanggotaan, Smith (1945) : kelompok sosial adalah satu unit yang terdiri 
dari sejumlah organisme yang mempunyai persepsi kolektif tentang kesatuan 
mereka dan mempunyai kemampuan untuk berbuat dan bertingkah laku dengan 
cara yang sama terhadap lingkungan

• Kesaling tergantungan, Cartwright dan Zender (1968) : kelompok itu sekumpulan 
individu yang mempunyai hubungan antar anggota yang satu dengan yang lain 
yang membuat mereka saling tergantung dalam tingkatan tertentu.

• Tujuan, Mills (1967) : kelompok adalah satu unit yang terdiri dari dua orang atau 
lebih yang bekerja sama atau melakukan kontak untuk mencapai satu tujuan dan 
yang mempertimbangkan kerjasama diantara kelompok sebagai satu yang berarti.

• Motivasi Catell (1951) : kelompok adalah sekumpulan organisme yang saling

• berhubungan satu dengan lain untuk memenuhi kebutuhan tiap anggota.
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Pentingnya wadah bersama
(kelompok)

• Pertama, kelompok sebagai agen kebudayaan. Dalam 
kelompok, seorang individu mendapat arahan tingkah laku 
berdasar pada nilai dan norma komunitas yang berlaku; 
dipihak lain, perubahan nilai dan norma komunitas selalu 
dimulai dari suatu kelompok.

• Kedua, kelompok menghubungkan kelompok individu 
dengan komunitasnya. Individu mampu memenuhi 
kebutuhan-kebuituhan sosialnya melalui keanggotaanya 
dalam suatu komunitas tertentu.

• Ketiga, kelompok lebih mudah dipelajari sehingga 
perubahan tingkah laku para anggotanya lebih mudah 
untuk diarahkan, lebih mudah dibanding dengan 
mempelajari dan merubah tingkah laku komunitas secara 
makro.

 

 

 

Mengapa seseorang masuk dalam 
kelompok?

• Ketertarikan interpersonal
• Aktivitas kelompok
• Tujuan Kelompok
• Keanggotaan kelompok
• Efek instrumental dari keanggotaan kelompok (kemudahan-kemudahan 

yang didapat dalam sebuah kelompok)
• Pemuasan kebutuhan-kebutuhan psikologis (mis: rasa aman, cinta)
• Meningkatkan ketahanan yang adaptif
• Kebutuhan akan informasi
• Status
• Penghargaan diri
• Pertalian
• Kekuasaan
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Kekompakan kelompok
• Berbagai perangkat kelompok, seperti tujuan, program, 

karakteristik anggota, cara menjalankan program, prestise, 
dan perangkat-perangkat lain yang mengikat dan memenuhi 
kebutuhan/motif anggota kelompok.

• Kemampuan kelompok untuk memenuhi motif anggota 
kelompok, yang berupa kebutuhan berteman : rasa ingin tahu, 
rasa aman, uang, dan nilai-nilai lain yang bisa diperoleh dari 
kelompok.

• Harapan anggota akan hasil-hasil yang akan diperoleh, yakni 
perkiraan subyektif anggota terhadap keuntungan atau 
kerugian berkelompok.

• Daya tarik suatu kelompok dibandingkan dengan kelompok 
lain, baik dalam hal proses yang dialami maupun hasil yang 
diperoleh anggota.

 

 

 

Penguatan kelompok

• Berorientasi kepada peningkatan pendapatan 
anggota dan kelompok

• Penguatan organisasi kelompok. Hal ini ditandai 
oleh pertemuan yang teratur, rutin dan 
berkelanjutan.

• Penguatan nilai-nilai dalam kelompok.
• penguatan kepemimpinan alternatif.
• pengembangan kader-kader dan agen perubahan 

masyarakat.
• mendorong transformasi sosial
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Materi 5: 

PERENCANAAN BERSAMA MOBILISASI KOMUNITAS 
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MATERI 5 
PERENCANAAN BERSAMA MOBILISASI KOMUNITAS  
 
 
PENGANTAR  
 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Memahami pentingnya identifikasi isu bersama  

 Memahami dan dapat  menggunakan alat-alat yang digunakan untuk identifikasi 

 Memahami dan dapat menggunakan data untuk menyusun rencana aksi bersama 

 Memahami dan dapat menyusun strategi kelembagaan, tim kerja, jejaring dan pendanaan serta 
dukungan lainnya untuk mewujudkan rencana aksi bersama 

 
 

SUB MATERI 5.1. PENILAIAN BERSAMA  
 

METODE PEMBELAJARAN   Paparan Fasilitator 

 Bermain peran 

 Curah pendapat 

 Praktek kelompok 

 Diskusi pleno 

 Pembelajaran dan penekanan 

TEMPAT  Ruangan yang cukup untuk menampung peserta 

WAKTU  45 menit 

ALAT DAN BAHAN  Kertas plano, spidol, LCD proyektor, meta plan 

MEDIA PEMBELAJARAN  LBB 5.1 Penilaian bersama 

BAHAN BACAAN   

 

PROSES PEMBELAJARAN  
 
Persiapan 
4) Siapkan LBB 5.1 Penilaian Bersama untuk ditayangkan melalui LCD proyektor. Apabila tidak 

tersedia LCD proyektor, salin kedua LBB tersebut dalam kertas plano. 
 

Pelaksanaan 
1) Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai perkenalan dan tujuan yang ingin dicapai. 
2) Fasilitator mengajak peserta untuk bermain peran, dengan cara: 

 Fasilitator meminta 2 orang relawan untuk maju ke depan kelas dan peserta yang 
lainnya diharapkan untuk menjadi pengamat. 

 Fasilitator menjelaskan kepada semua peserta khususnya untuk dua orang yang sudah 
ada di depan kelas bahwa permainan ini adalah dalam rangka menebak kebutuhan atau 
keinginan orang lain. 

 Kemudian salah satu orang yang menjadi relawan di depan tadi diminta untuk 
memperhatikan dengan seksama pasangannya dari mulai ujung kaki sampai ujung 
rambut. 
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 Setelah itu dipersilahkan untuk menulis dalam meta plan apa yang menjadi kebutuhan 
atau keinginan pasangannya tanpa adanya komunikasi. 

 Disaat yang bersamaan orang yang diperhatikan dan ditebak kebutuhannya tadi juga 
menuliskan keinginan atau kebutuhan dirinya dalam meta plan. 

 Setelah beberapa saat maka fasilitator mempersilahkan kepada masing-masng relawan 
untuk membacakan hasilnya. 

 Minta pengamat menyampaikan hasil pengamatannya. Pertanyaan kepada pengamat 
adalah: Apa yang Anda amati dan temukan dari permainan tadi itu? Kenapa adanya 
perbedaan yang mencolok antara yang ditulis penebak dan yang ditebak kebutuhannya? 

3) Kemudian minta kepada seluruh peserta untuk mendiskusikan hikmah dari permainan tadi. 
4) Akhiri permainan dengan catatan yang penting bahwa permainan ini biasanya akan terjadi 

perbedaan yang mencolok antara hasil yang dituliskan oleh penebak kebutuhan dengan yang 
dituliskan oleh yang ditebak kebutuhannya. Karenanya tekankan kepada peserta bahwa 
komunikasi dua arah dan sejajar itu merupakan hal yang sangat penting dalam rangka 
mencapai tujuan bersama. 

5) Ajaklah peserta untuk bercurah pendapat mengenai masalah dan isu? Apa berbedaannya? 
Diskusikan sampai seluruh peserta dapat memahami dengan baik. 

6) Tampilkan LBB 5.1 penilaian bersama dan jelaskan kepada peserta. 
7) Fasilitator membuka ruang bagi peserta untuk berbagi, bertanya atau mengklarifikasi atas 

materi yang disampaikan. 
8) Setelah dinilai cukup, ajaklah peserta melakukan kerja kelompok (kunjungan lapangan atau 

berbagi pengalaman. Untuk penggunaan alat-alat partisipatif disarankan peserta untuk 
kunjungan lapangan. Pelaksanaan kunjungan lapangan atau dikusi kelompok dilakukan dengan 
dengan cara: 
 Peserta dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu WPS, LSL, Waria dan Penasun. Anggota setiap 

kelompok merupakan anggota pada diskusi kelompok sebelumnya.  
 Jika kelompok terdiri satu komunitas, bagilah jumlah kelompok berdasarkan kebutuhan 
 Setiap kelompok akan mengumpulkan informasi dengan menggunakan alat-alat 

partisipatif, dengan konteks utama yaitu: 
 Individu 
 Komunitas 
 Layanan  
 Hukum dan kebijakan 

 Setiap kelompok diminta untuk mengidentifikasi informasi penting apa dari setiap 
konteks dan menetapkan alat pengumpulan data partisipatif apa yang akan digunakan. 
(alat-alat pengumpulan data partisipatif terlampir) 

 Mintalah setiap kelompok untuk menuliskan hasil assesment bersarakan tema-tema yang 
disepakati 

9) Jika waktu memungkinkan,masing-masing kelompok diminta mewakilkan seorang anggotanya 
membaca hasil diskusi kelompok.  

10) Fasilitator mencatat point-point penting dari curah pendapat peserta. Jika diperlukan, lakukan 
klarifikasi dan penajaman-penajaman terhadap jawaban peserta. 

11) Jika dinilai cukup, berikanlah penekanan-penekanan dan lanjutkan pada materi selanjutnya. 
 
LEMBAR BAHAN BELAJAR 
LBB 5.1 Penilaian bersama 
Bahan Bacaaan  
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Sub Materi 5.2. Perencanaan Strategi dan Aksi Bersama 
 

METODE PEMBELAJARAN   Paparan Fasilitator 

 Curah pendapat 

 Praktek kelompok 

 Diskusi pleno 

 Pembelajaran dan penekanan 

TEMPAT  Ruangan yang cukup untuk menampung peserta 
WAKTU  45 menit 

ALAT DAN BAHAN  Kertas plano, spidol, LCD proyektor, meta plan 

MEDIA PEMBELAJARAN  LBB 5.2 Perencanaan strategi dan aksi bersama 

BAHAN BACAAN   

PROSES PEMBELAJARAN  
Persiapan 
1) Siapkan LBB 5.2 Perencanaan strategi dan aksi bersama untuk ditayangkan melalui LCD 

proyektor. Apabila tidak tersedia LCD proyektor, salin kedua LBB tersebut dalam kertas plano. 
 

Pelaksanaan 
1) Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai perkenalan dan tujuan yang ingin dicapai. 
2) Tampilkan LBB 5.2 Perencanaan strategi dan aksi bersama dan jelaskan kepada peserta. 
3) Fasilitator membuka ruang bagi peserta untuk berbagi, bertanya atau mengklarifikasi atas 

materi yang disampaikan. 
4) Setelah dinilai cukup, ajaklah peserta melakukan kerja kelompok untuk menyusun strategi 

dan rencana aksi bersama. Pastikan semua hasil assesment tersedia dengan baik untuk 
digunakan dalam proses.  Praktek perencanaan ini sebaiknya dilakukan di lapangan bersama 
komunitas. Diskusi kelompok dilakukan dengan dengan cara: 
 Peserta dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu WPS, LSL, Waria dan Penasun. Anggota setiap 

kelompok merupakan anggota pada diskusi kelompok sebelumnya.  
 Jika kelompok terdiri satu komunitas, bagilah jumlah kelompok berdasarkan kebutuhan 
 Setiap kelompok akan melakukan perencanaan dengan menggunakan alat-alat 

partisipatif, dengan informasi penting yaitu: 
 Memeriksa dan mengelompokkan data yang sudah diperoleh 
 Merumuskan isu strategis pada masing-masing kelompok data 
 Mengidentifikasi prioritas perubahan 
 Menyepakati arah dan tujuan 
 Merumuskan strategi; identifikasi dan seleksi 
 Menyusun rencana aksi 
 Siapa yang terlibat dan bertanggung  
 Merumuskan indikator 

 Mintalah setiap kelompok untuk menuliskan hasil setiap proses pada format yang telah 
disediakan. Pengembangan format dapat dilakukan sesuai kebutuhan. 

12) Jika waktu memungkinkan,masing-masing kelompok diminta mewakilkan seorang anggotanya 
membaca hasil diskusi kelompok.  

13) Fasilitator mencatat point-point penting dari curah pendapat peserta. Jika diperlukan, lakukan 
klarifikasi dan penajaman-penajaman terhadap jawaban peserta. 

14) Jika dinilai cukup, berikanlah penekanan-penekanan dan lanjutkan pada materi selanjutnya. 
 
Lembar Bahan Belajar 
 
LBB 5.2 Perencanaan aksi bersama   
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BAHAN BACAAAN 
 

 

Penilaian
(Assessment)
Bersama

Materi 5.2

Merencanakan Bersama

 
 

Tujuan Penilaian Bersama

• Memberikan pelatihan dan dukungan yang 
dibutuhkan komunitas

• Untuk melaksanakan penilaian partisipatif 
dengan komuntas yang paling terkena dampak

• Menemukan isu khusus HIV-AIDS pada 
kelompok yang paling terdampak

• Menggerakkan masyarakat untuk tindakan 
terhadap HIV-AIDS.
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Kenapa Penilaian Bersama
• Memberikan informasi rinci tentang HIV-AIDS di komunitas untuk

perencanaan bersama-sama 

• Membangun kesadaran masyarakat umum, pengetahuan dan pemahaman
terkait isu HIV / AIDS

• Memungkinkan kelompok masyarakat tertentu untuk berbagi pengetahuan dan ide-ide, 
sehingga membantu mengembangkan intervensi yang tepat dan efektif

• Membangun hubungan dengan dan antara para pemangku kepentingan / Stakeholder

• Membangun pemahaman perspektif anggota komunitas yang berbeda

• Membangun kepemilikan komunitas terhadap proses, meningkatkan efektivitas dan 
keberlanjutan mobilisasi

• Membangun keterampilan dan kemampuan anggota komunitas dalam tim penilaian 
bersama

• Membangun martabat dan kepercayaan di antara anggota komunitas

• Berkontribusi terhadap dorongan untuk aksi komunitas

• Membangun dukungan (kepercayaan) antara semua stakeholder.

 

 

Langkah Penilaian Bersama
• Membentuk tim penilaian bersama

– Termasuk calon mobilisator komunitas selanjutnya

• Pelatihan tim penilaian bersama
– Pengetahuan yang berhubungan dengan HIV / AIDS, gender 

dan seksualitas
– Keterampilan mendengarkan aktif
– Keterampilan wawancara yang efektif
– Keterampilan dalam mediasi dan fasilitasi diskusi kelompok
– Sesuai sikap dan perilaku yang mendorong partisipasi, 

pembelajaran dan tindakan
– Pengetahuan pendekatan partisiatif, alat dan cara 

menggunakannya
– Keterampilan bekerjasama dalam tim
– Pengetahuan tentang bagaimana merencanakan sesi / 

penjadwalan (langkah – langkah aksi)
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Merencanakan Penilaian Bersama

– Merumuskan tujuan 

– Menentukan isu-isu yang perlu dikembangkan
lebih lanjut

– Alat / instrumen yang ingin digunakan 

– Menentukan pembagian peran dalam proses

– Menentukan lokasi

– Menentukan waktu dan durasi

 

  

• Melaksanakan penilaian bersama

• Mencatat dan memberikan umpan balik

pencegahan perawatan 
dan 
dukungan

pengobatan mitigasi 
dampak

Individu

Komunitas

Layanan dan
penunjangnya

Hukum dan 
kebijakan
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Praktek Kelompok

• Peserta dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu WPS, 
LSL, Waria dan Penasun. 

• Setiap kelompok akan mengumpulkan informasi 
dengan menggunakan alat-alat partisipatif, 
dengan konteks utama seperti pada tabel.

• Setiap kelompok diminta untuk mengidentifikasi 
informasi penting apa dari setiap konteks dan 
menetapkan alat pengumpulan data partisipatif 
apa yang akan digunakan. 

 

  

Tabel diskusi kelompok

pencegahan perawatan 
dan 
dukungan

pengobatan mitigasi 
dampak

Individu

Komunitas

Layanan dan
penunjangnya

Hukum dan 
kebijakan
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Menyusun 
Strategi dan 
Rencana Aksi 

Materi 5.2

Merencanakan Bersama

 

 

Apa itu perencanaan bersama?

• Perencanaan bersama-sama berarti memutuskan bagaimana kita 
dan komunitas akan bersama-sama merespon untuk mengatasi 
masalah yang berbeda dan isu-isu yang diidentifikasi.

• Menganalisis dan memprioritaskan isu dan kebutuhan yang paling 
mendesak. 

• Perencanaan bersama-sama membantu masyarakat untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci berikut:

– Apa yang harus kita lakukan tentang situasi HIV / AIDS?
– Bagaimana kita melakukannya - apa strategi yang akan membantu 

mengatasi HIV / AIDS di komunitas?
– Siapa yang akan melakukannya?
– Kapan kita melakukannya?
– Bagaimana kita mengukur kemajuan kita dalam mencapai tujuan kita?
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Mengapa kita merencanakan 
bersama?

– Mengembangkan visi bersama dalam komunitas tentang 
bagaimana mereka dapat mengatasi dengan HIV / AIDS

– Menggunakan pengalaman dan pengetahuan banyak orang 
untuk memilih yang paling sesuai strategi untuk merespon 
masalah-masalah yang muncul menginformasikan dan anggota 
komunitas dan pemangku kepentingan dalam intervensi

– Mengkoordinasikan keterlibatan semua pemangku kepentingan
– Memastikan bahwa rencana kegiatan yang sesuai untuk 

komunitas dan kelompok di dalamnya
– Membangun kepemilikan dan pengendalian rencana
– Mengklarifikasi harapan rencana terhadap rencana
– Membantu penggunaan yang efektif dan efisien sumber daya
– Menyediakan kerangka kerja untuk aksi komunitas dan 

pemantauan kemajuan.

 

  

Langkah perencanaan bersama (1)

• Mengumpulkan dan memilah informasi bersama 
(Tool 71: Assessment summary matrix)

• Mengekplorasi akar masalah (Tool 30: Problem 
tree)

• Mengidentifikasi prioritas perubahan (Problem 
priority matrix) 
– Seberapa serius adalah masalah?
– Kekhawatiran komunitas
– Gap aksi dengan masalah

• Menyepakati maksud dan tujuan (Tool 68: 
Writing aims and objectives)
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Langkah perencanaan bersama (2)

• Mengidentifikasi strategi (Tool 57: Thought shower)
• Memilih strategi
• Layak, dampak, keberlanjutan
• Menentukan kegiatan, mempertimbangkan hal-hal berikut:

– tugas mana yang paling penting?
– tugas mana yang paling mendesak?
– Apa urutan kegiatan logis?
– Apa sumber daya (fisik dan keuangan) telah tersedia pada waktu yang 

berbeda?
– Kapan orang mempunyai waktu?

• Menentukan penanggung jawab pelaksana
• Menentukan indikator perkembangan

– Indikator kegiatan
– Indikator perubahan

 

  

Tujuan SMART

 pertanyaan-pertanyaan berikut mungkin membantu 
kita untuk mengembangkan tujuan SMART:

• Apa yang akan berubah sebagai akibat dari gerakan?

• Siapa saja populasi kunci yang akan terlibat gerakan?

• Seberapa gerakan mengubah masalah atau memenuhi 
kebutuhan?

• Dimana gerakan akan dilakukan?

• Kapan akan gerakan atau kegiatan akan selesai?
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Praktek Kelompok

• Peserta dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu WPS, LSL, Waria 
dan Penasun

• Setiap kelompok akan melakukan perencanaan dengan 
menggunakan alat-alat partisipatif, dengan informasi 
penting yaitu:
– Memeriksa dan mengelompokkan data yang sudah diperoleh
– Merumuskan isu strategis pada masing-masing kelompok data
– Mengidentifikasi prioritas perubahan
– Menyepakati arah dan tujuan
– Merumuskan strategi; identifikasi dan seleksi
– Menyusun rencana aksi
– Siapa yang terlibat dan bertanggung
– Merumuskan indikator
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Materi 6: 

PELAKSANAAN AKSI BERSAMA 
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MATERI 6 
PELAKSANAAN AKSI BERSAMA  
 
 
PENGANTAR  
 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Memahami konsep, bentuk dan area kerja advokasi  

 Mengidentifikasi skill yang dibutuhkan komunitas dan mengetahui cara pemenuhannya 

 Merancang kampanye yang efektif dan kreatif 

 Mengidentifikasi kebutuhan jaringan dan mengetahui cara mendapatkannya 

 Menyusun policy brief yang efektif 

 Melakukan lobi dan negosiasi kepada kelompok pemangku kepentingan (stakeholder) 
 
  

 
SUB MATERI 6.1. PENDALAMAN ADVOKASI  
 

METODE PEMBELAJARAN   Paparan Fasilitator 

 Curah pendapat 

 Diskusi kelompok 

 Diskusi pleno 

 Pembelajaran dan penekanan 

TEMPAT  Ruangan yang cukup untuk menampung peserta 
WAKTU  45 menit 

ALAT DAN BAHAN  Kertas plano, spidol, LCD proyektor, Lembar praktik lapangan 
dan form diskusi kelompok 

MEDIA PEMBELAJARAN  LBB 6.1 Mendalami advokasi  

BAHAN BACAAN   

 

PROSES PEMBELAJARAN  
Persiapan 
2) Siapkan LBB 6.1 Mendalami advokasi untuk ditayangkan melalui LCD proyektor. Apabila tidak 

tersedia LCD proyektor, salin LBB tersebut dalam kertas plano. 
 

 
Pelaksanaan 
6) Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai tujuan yang ingin dicapai. 
7) Tampilkan LBB 6.1 Mendalami advokasi dan jelaskan kepada peserta. 
8) Fasilitator membuka ruang bagi peserta untuk berbagi, bertanya atau mengklarifikasi atas 

materi yang disampaikan. 
9) Fasilitator mencatat point-point penting dari curah pendapat peserta. Jika diperlukan, lakukan 

klarifikasi dan penajaman-penajaman terhadap jawaban peserta. 
10) Jika dinilai cukup, berikanlah penekanan-penekanan dan lanjutkan pada materi selanjutnya. 
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Sub Materi 6.2. Penguatan Kapasitas 
 

METODE PEMBELAJARAN   Paparan Fasilitator 

 Curah pendapat 

 Praktek kelompok 

 Diskusi pleno 

 Pembelajaran dan penekanan 

TEMPAT  Ruangan yang cukup untuk menampung peserta 
WAKTU  45 menit 

ALAT DAN BAHAN  Kertas plano, spidol, LCD proyektor, 4 kasus komunitas  

MEDIA PEMBELAJARAN  LBB 6.2 Penguatan Kapasitas Komunitas 

BAHAN BACAAN   

 

PROSES PEMBELAJARAN  
Persiapan 
1) Siapkan LBB 6.2 Penguatan Kapasitas Komunitas untuk ditayangkan melalui LCD proyektor. 

Apabila tidak tersedia LCD proyektor, salin LBB tersebut dalam kertas plano. 
2) Siapkan 4 kasus gambaran kapasitas komunitas dalam penanggulangan HIV-AIDS  
 
Pelaksanaan 
1) Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai perkenalan dan tujuan yang ingin dicapai. 
2) Tampilkan LBB 6.2 Penguatan Kapasitas Komunitas dan jelaskan kepada peserta. 
3) Fasilitator membuka ruang bagi peserta untuk berbagi, bertanya atau mengklarifikasi atas 

materi yang disampaikan. 
4) Fasilitator mencatat point-point penting dari curah pendapat peserta. Jika diperlukan, lakukan 

klarifikasi dan penajaman-penajaman terhadap jawaban peserta. 
5) Lakukan praktek kelompok dengan cara: 

 Peserta dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu WPS, LSL, Waria dan Penasun. Anggota setiap 
kelompok merupakan anggota pada diskusi kelompok sebelumnya.  

 Jika kelompok terdiri satu komunitas, bagilah jumlah kelompok berdasarkan kebutuhan 
 Setiap kelompok akan mencoba praktek menyusun rencana penguatan komunitas 

masing-masing dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut: 
 Apa yang akan dikerjakan bersama oleh komunitas? 
 Kapasitas apa yang dibutuhkan untuk mendukung kerja-kerja komunitas tersebut? 
 Kapasitas apa yang sudah cukup dan belum cukup? 
 Siapa saja yang bisa dilibatkan untuk memperkuat kapasitas komunitas yang belum 

cukup? Kenapa? 
 Bagaimana memastikan komunitas terlibat dalam penguatan kapasitas yang akan 

dilakukan? 
6) Tanyakan kepada peserta mengenai kejelasan instruksi praktek kelompok. Jika ada yang 

belum jelas, jelaskan kembali instruksinya. 
7) Tawarkan waktu untuk menyelesaikan jawaban tersebut kepada peserta, paling lama 30 

menit. 
8) Persilahkan peserta menuju kelompok komunitas masing-masing. Kemudian bagikan lembar 

kasus, kertas plano dan spidol untuk setiap kelompok 
9) Dampinglah setiap kelompok dalam melakukan diskusi sampai selesai. 
10) Masing-masing kelompok diminta mewakilkan seorang anggotanya membaca hasil praktek 

kelompok.  
11) Berikan kepada peserta dari kelompok lain untuk bertanya dan mengklarifikasi. 
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12) Catatlah poin-poin penting untuk setiap kelompok. 
13) Jika dinilai cukup, tutuplah sessi dengan memberikan penekanan-penekanan substansi yang 

dinilai penting. 
 

SUB MATERI 6.3. KAMPANYE  
 

METODE PEMBELAJARAN   Paparan Fasilitator 

 Curah pendapat 

 Praktek kelompok 

 Diskusi pleno 

 Pembelajaran dan penekanan 
TEMPAT  Ruangan yang cukup untuk menampung peserta 

WAKTU  45 menit 

ALAT DAN BAHAN  Kertas plano, spidol warna-warni, meta plan, LCD proyektor,  4 kasus 
komunitas 

MEDIA PEMBELAJARAN  LBB 6.3 Kampanye 

BAHAN BACAAN   

 

PROSES PEMBELAJARAN  
Persiapan 
1) Siapkan LBB 6.3 Kampanye untuk ditayangkan melalui LCD proyektor. Apabila tidak tersedia 

LCD proyektor, salin LBB tersebut dalam kertas plano. 
2) Siapkan 4 kasus permasalahan komunitas  
 
Pelaksanaan 
1) Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai perkenalan dan tujuan yang ingin dicapai. 
2) Tampilkan LBB 6.3 Kampanye dan jelaskan kepada peserta. 
3) Fasilitator membuka ruang bagi peserta untuk berbagi, bertanya atau mengklarifikasi atas 

materi yang disampaikan. 
4) Fasilitator mencatat point-point penting dari curah pendapat peserta. Jika diperlukan, lakukan 

klarifikasi dan penajaman-penajaman terhadap jawaban peserta. 
5) Lakukan praktek kelompok dengan cara: 

 Peserta dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu WPS, LSL, Waria dan Penasun. Anggota setiap 
kelompok merupakan anggota pada diskusi kelompok sebelumnya.  

 Jika kelompok terdiri satu komunitas, bagilah jumlah kelompok berdasarkan kebutuhan 
 Setiap kelompok akan mencoba praktek menyusun materi kampanye untuk masing-

masing komunitas dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut: 
 Siapa yang akan anda pengaruhi? Kenapa mereka penting untuk dipengaruhi? 
 Media kampanye apa yang akan kelompok anda pilih? Kenapa? 
 Buatlah pesan kampanye sebaik mungkin terkait pada media yang anda pilih.   

6) Tanyakan kepada peserta mengenai kejelasan instruksi praktek kelompok. Jika ada yang 
belum jelas, jelaskan kembali instruksinya. 

7) Tawarkan waktu untuk menyelesaikan jawaban tersebut kepada peserta, paling lama 30 
menit. 

8) Persilahkan peserta kembali ke kelompok komunitas masing-masing. Kemudian bagikan 
lembar kasus, kertas dan spidol untuk setiap kelompok 

9) Dampinglah setiap kelompok dalam melakukan diskusi sampai selesai. 
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10) Masing-masing kelompok diminta mewakilkan seorang anggotanya membaca hasil praktek 
kelompok.  

11) Berikan kepada peserta dari kelompok lain untuk bertanya dan mengklarifikasi. 
12) Catatlah poin-poin penting untuk setiap kelompok. 
13) Jika dinilai cukup, tutuplah sessi dengan memberikan penekanan-penekanan substansi yang 

dinilai penting. 
 
SUB MATERI 6.4. MEMBANGUN JEJARING  
 

METODE PEMBELAJARAN   Paparan Fasilitator 

 Curah pendapat 

 Diskusi kelompok 

 Diskusi pleno 

 Pembelajaran dan penekanan 

TEMPAT  Ruangan yang cukup untuk menampung peserta 

WAKTU  45 menit 

ALAT DAN BAHAN  Kertas plano, spidol, LCD proyektor, 4 kasus komunitas  

MEDIA PEMBELAJARAN  LBB 6.4 Membangun jajaring 

BAHAN BACAAN   

 

PROSES PEMBELAJARAN  
Persiapan 
1) Siapkan LBB 6.4 Membangun jajaring untuk ditayangkan melalui LCD proyektor. Apabila tidak 

tersedia LCD proyektor, salin LBB tersebut dalam kertas plano. 
2) Siapkan 4 kasus permasalahan komunitas  
 
Pelaksanaan 
1) Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai perkenalan dan tujuan yang ingin dicapai. 
2) Tampilkan LBB 6.4 Membangun jajaring dan jelaskan kepada peserta. 
3) Fasilitator membuka ruang bagi peserta untuk berbagi, bertanya atau mengklarifikasi atas 

materi yang disampaikan. 
4) Fasilitator mencatat point-point penting dari curah pendapat peserta. Jika diperlukan, lakukan 

klarifikasi dan penajaman-penajaman terhadap jawaban peserta. 
5) Lakukan praktek kelompok dengan cara: 

 Peserta dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu WPS, LSL, Waria dan Penasun. Anggota setiap 
kelompok merupakan anggota pada diskusi kelompok sebelumnya.  

 Jika kelompok terdiri satu komunitas, bagilah jumlah kelompok berdasarkan kebutuhan 
 Setiap kelompok akan mencoba praktek membangun jejaring untuk masing-masing 

komunitas dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut: 
 Apa masalah atau mimpi komunitas pada kasus tersebut? 
 Siapa saja yang akan anda target menjadi jejaring? Apa kepentingan komunitas 

kepada setiap calon jaringan? 
 Bagaimana kolompok anda memastikan calon jejaring dapat membantu komunitas? 
 Bagaimana memelihara jaringan yang sudah terbagun? 

6) Tanyakan kepada peserta mengenai kejelasan instruksi parktek  kelompok. Jika ada yang 
belum jelas, jelaskan kembali instruksinya. 

7) Tawarkan waktu untuk menyelesaikan jawaban tersebut kepada peserta, paling lama 30 
menit. 
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8) Bagilah kelompok berdasarkan komunitas masing-masing. Kemudian bagikan lembar kasus, 
kertas dan spidol untuk setiap kelompok 

9) Dampinglah setiap kelompok dalam melakukan diskusi sampai selesai. 
10) Masing-masing kelompok diminta mewakilkan seorang anggotanya membaca hasil praktek 

kelompok.  
11) Berikan kepada peserta dari kelompok lain untuk bertanya dan mengklarifikasi. 
12) Catatlah poin-poin penting untuk setiap kelompok. 
13) Jika dinilai cukup, tutuplah sessi dengan memberikan penekanan-penekanan substansi yang 

dinilai penting. 
 

Sub Materi 6.5. Policy Brief 

METODE PEMBELAJARAN   Paparan Fasilitator 

 Curah pendapat 

 Diskusi kelompok 

 Diskusi pleno 

 Pembelajaran dan penekanan 

TEMPAT  Ruangan yang cukup untuk menampung peserta 

WAKTU  45 menit 

ALAT DAN BAHAN  Kertas plano, spidol, LCD proyektor, 4 kasus komunitas, contoh 
policy brief 

MEDIA PEMBELAJARAN  LBB 6.5 Policy Brief  
BAHAN BACAAN   

 

PROSES PEMBELAJARAN  
Persiapan 
1) Siapkan LBB LBB 6.5 Policy Brief untuk ditayangkan melalui LCD proyektor. Apabila tidak 

tersedia LCD proyektor, salin LBB tersebut dalam kertas plano. 
2) Siapkan 4 kasus permasalahan komunitas  
 
Pelaksanaan 
1) Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai perkenalan dan tujuan yang ingin dicapai. 
2) Tampilkan LBB 6.5 Policy Brief dan jelaskan kepada peserta. 
3) Fasilitator membuka ruang bagi peserta untuk berbagi, bertanya atau mengklarifikasi atas 

materi yang disampaikan. 
4) Fasilitator mencatat point-point penting dari curah pendapat peserta. Jika diperlukan, lakukan 

klarifikasi dan penajaman-penajaman terhadap jawaban peserta. 
5) Lakukan praktek kelompok dengan cara: 

 Peserta dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu WPS, LSL, Waria dan Penasun. Anggota setiap 
kelompok merupakan anggota pada diskusi kelompok sebelumnya.  

 Jika kelompok terdiri satu komunitas, bagilah jumlah kelompok berdasarkan kebutuhan 
 Setiap kelompok akan mencoba praktek membuat policy brief untuk masing-masing 

komunitas dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut: 
 Bagaimana konteks permasalahan HIV-AIDS di komunitas? 
 Apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? 
 Bagaimana efektifitasnya? 
 Kebijakan apa yang seharusnya dilakukan? 
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6) Tanyakan kepada peserta mengenai kejelasan instruksi praktek kelompok. Jika ada yang 
belum jelas, jelaskan kembali instruksinya. 

7) Tawarkan waktu untuk menyelesaikan jawaban tersebut kepada peserta, paling lama 30 
menit. 

8) Bagilah kelompok berdasarkan komunitas masing-masing. Kemudian bagikan lembar kasus, 
kertas dan spidol untuk setiap kelompok 

9) Dampinglah setiap kelompok dalam melakukan diskusi sampai selesai. 
10) Masing-masing kelompok diminta mewakilkan seorang anggotanya membaca hasil praktek 

kelompok.  
11) Berikan kepada peserta dari kelompok lain untuk bertanya dan mengklarifikasi. 
12) Catatlah poin-poin penting untuk setiap kelompok. 
13) Jika dinilai cukup, tutuplah sessi dengan memberikan penekanan-penekanan substansi yang 

dinilai penting. 
 

SUB MATERI 6.6. LOBI DAN NEGOSIASI  
 

METODE PEMBELAJARAN   Paparan Fasilitator 

 Curah pendapat 

 Diskusi kelompok 

 Diskusi pleno 

 Pembelajaran dan penekanan 

TEMPAT  Ruangan yang cukup untuk menampung peserta 

WAKTU  45 menit 

ALAT DAN BAHAN  Kertas plano, spidol, LCD proyektor, meta plan 

MEDIA PEMBELAJARAN  LBB 6.6 Lobi dan negosiasi 

BAHAN BACAAN   

 

PROSES PEMBELAJARAN  
Persiapan 
1) Siapkan LBB 6.6 Lobi dan negosiasi untuk ditayangkan melalui LCD proyektor. Apabila tidak 

tersedia LCD proyektor, salin LBB tersebut dalam kertas plano. 
2) Siapkan 4 kasus permasalahan komunitas  
 
 
 
Pelaksanaan 
1) Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai perkenalan dan tujuan yang ingin dicapai. 
2) Tampilkan LBB 6.6 Lobi dan negosiasi dan jelaskan kepada peserta. 
3) Fasilitator membuka ruang bagi peserta untuk berbagi, bertanya atau mengklarifikasi atas 

materi yang disampaikan. 
4) Fasilitator mencatat point-point penting dari curah pendapat peserta. Jika diperlukan, lakukan 

klarifikasi dan penajaman-penajaman terhadap jawaban peserta. 
5) Lakukan praktek kelompok dengan cara: 

 Peserta dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu WPS, LSL, Waria dan Penasun. Anggota setiap 
kelompok merupakan anggota pada diskusi kelompok sebelumnya.  

 Jika kelompok terdiri satu komunitas, bagilah jumlah kelompok berdasarkan kebutuhan 
 Setiap kelompok akan mencoba bermain peran  untuk melakukan lobi dengan aturan 

sebagai berikut: 
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 Setiap kelompok menyusun skenario masing-masing 
 Setiap kelompok bermain peran paling lama 10 menit 
 Setiap anggota kelompok musti mempunyai peran dalam praktek 
 Waktu untuk merencanakan paling lama 10 menit 

6) Tanyakan kepada peserta mengenai kejelasan instruksi bermain peran. Jika ada yang belum 
jelas, jelaskan kembali instruksinya. 

7) Dampinglah setiap kelompok dalam melakukanmenyusun skenario bermain peran sampai 
selesai. 

8) Setelah semua kelompok selesai mengerjakan skenario roleplay, mintalah setiap kelompok 
memainkan peran. Mintalah kelompok lain untuk mengamati dan mencatat hal-hal penting 

9) Setelah semua bermain peran, mintalah peserta untuk mengungkapkan perasaaan -perasaan  
yang timbul selama proses permainan 

10) Jika dinilai cukup, tutuplah sessi dengan memberikan penekanan-penekanan substansi yang 
dinilai penting. 

11) Catatlah poin-poin penting untuk setiap kelompok. 
12) Jika dinilai cukup, tutuplah sessi dengan memberikan penekanan-penekanan substansi yang 

dinilai penting. 
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Pengantar

Materi 6.0

Bertindak Bersama

 

  

 

Apa itu bertindak bersama?

• melakukan apa direncanakan komunitas 
dengan partisipasi aktif mereka

• memecahkan kesulitan dalam pelaksanaan 
kegiatan

• mengkoordinasikan kegiatan dengan para 
pemangku kepentingan lain

• tetap termotivasi dan mengelola harapan 
pemantauan, pengembangan dan adaptasi 
rencana.
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Mengapa kita bertindak bersama-
sama?

• mengkoordinasikan upaya berbagai pemangku 
kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas 
dan efisiensi mobilisasi

• memecahkan masalah sehari-hari
• membangun keterampilan dan kemampuan anggota 

masyarakat dalam mobilisasi
• mengembangkan kepemilikan mobilisasi komunitas
• membangun hubungan antara para pemangku 

kepentingan yang berbeda
• menggunakan pembelajaran untuk meningkatkan 

kualitas dan efektivitas strategi

 

  

Bagaimana kita bertindak bersama-
sama?

• Melakukan apa yang kita rencanakan
• Pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan
• Koordinasi kegiatan kami dengan para pemangku 

kepentingan lainnya
– membangun saluran komunikasi yang baik antara para 

pemangku kepentingan
– merencanakan kegiatan bersama-sama dan menggabungkan 

sumber daya untuk melaksanakan bersama-sama
– mendiskusikan kemajuan, tantangan dan prestasi bersama-sama
– membangun mekanisme yang efektif

• Semangat dan pengelolaan harapan
• Pemantauan, pengembangan dan adaptasi rencana
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Advokasi

Materi 6.1

Bertindak Bersama

 

 

Apa itu Advokasi?
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Beberapa penjelasan

• Segala aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran
publik di antara para pengambil-keputusan dan khalayak umum atas
sebuah masalah atau kelompok masalah, dalam rangka 
menghasilkan berbagai perubahan kebijakan dan perbaikan situasi. 
(Black, 2002:11)

• Upaya pencapaian hasil-hasil yang berpengaruh – meliputi
kebijakan-publik dan keputusan-keputusan alokasi sumber daya
dalam sistem dan institusi politik, ekonomi, dan sosial – yang 
mempengaruhi kehidupan banyak orang secara langsung. (Cohen 
dkk., 2001: 8) 

• Merupakan suatu usaha sistematik dan terorganisir untuk
mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam
kebijakan publik melalui saluran dan piranti demokrasi perwakilan, 
proses politik dan legislasi. (Faqih, 2000)

 

  

Kemana tujuan advokasi?

• perubahan kebijakan.  Advokasi dilakukan untuk merubah realitas yang 
dihadapi oleh masyarakat dengan cara merubah kebijakan yang langsung
berhubungan dengan masyarakat. Advokasi ini mempercayai bahwa
perubahan kebijakan akan menyebabkan persoalan yang dihadapi
masyarakat dapat diatasi.

• penguatan kesadaran.  Advokasi ini kebalikan dengan yang pertama, 
kelompok ini tidak mempercayai perubahan kebijakan akan menyelesaikan
persoalan struktural yang dihadapi masyarakat, karenanya penguatan
kesadaranlah kunci.  Dengan kesadaran yang kuat maka akan ada dialektik
yang tidak hanya dari sisi kebijakan akan berubah tetapi juga kultur dan
sistem yang menyangkut menejemen dan perangkat pendukung lainnya
akan berubah dan menciptakan iklim yang membantu proses penyelesaian
persoalan.
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Apa saja ragam Advokasi?

Advokasi dapat diklasifikasi berdasarkan prosedur, metode dan
basisnya (Ghofur, dkk., 2004), yang meliputi:

– Prosedur
• Litigasi: advokasi bidang ini lebih menonjolkan pada isi hukum, prosedur

dan format hukum, sehingga ada kecenderungan keterlibatan masyarakat
korban terbatas hanya untuk membuktikan secara hukum, sedang peran
utamanya dipegang oleh para pekerja

• Non-litigasi: Lebih dipusatkan untuk mendorong perubahan kebijakan, 
kesadaran, peraturan dan sikap melalui jalur-jalur non-tekstual

– Metode
• Metode konflik/konfrontatif: cenderung melakukan konfrontasi 

secara terbuka dan disertai dengan aksi-aksi lain yang juga terbuka 
untuk menciptakan opini publik yang langsung berhadapan secara 
diametral

• Metode harmoni: juga disebut sebagai metode negosiasi 
(negotiated advocacy) yang mementingkan proses kolaborasi dan 
negosiasi dalam proses penyelesaian suatu masalah

 

  

Lanjutan

• Basis Advokasi
– Advokasi Riset: Advokasi model ini banyak dipakai oleh kelompok-

kelompok teknokrat, yang ingin mengubah atau memperkuat tesis–
tesis perubahan berdasarkan argumen-argumen research.

– Advokasi berbasis model: Biasanya dimulai dengan melakukan model 
pengembangan tertentu baik ekonomi maupun sosial, yang setelah 
dianggap berhasil maka dikampanyekan untuk mempengaruhi 
kebijakan publik yang berkaitan dengan pembangunan tertentu. 

– Advokasi berbasis jaringan:  Advokasi ini biasanya dilakukan oleh 
suatu jaringan kerja tertentu berdasarkan isu, misalnya jaringan 
lingkungan, HAM, Riset Aksi dan lain sebagainya.

– Advokasi berbasis komunitas. biasanya dilakukan sendiri oleh 
komunitas, jadi bukan sekedar korban, sekalipun dalam proses 
pengorganisasian dan pendidikan ada keterlibatan agen lain. 
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Langkah-langkah advokasi

• Membentuk dan Mengembangkan Tim

• Isu Strategis

• Jejaring: Sekutu dan Pendukung

• Ajukan tuntutan atau konsep anda

• Melakukan Lobi dan Negoisasi

• Membentuk Pendapat Umum

• Jika diperlukan, Tekanan Aksi Massa

 

  

Penguatan 
Kapasitas 
Komunitas

Materi 6.2

Bertindak Bersama
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• Mobilisasi komunitas merupakan proses 
pemberdayaan mengandung makna 
pembelajaran secara berkesinambungan untuk 
mencapai kemandirian. 

• Pembelajaran mempunyai arti sebagai proses 
maupun suatu nilai. 

• Secara ideal, setiap orang memiliki komitmen 
untuk menjadi lebih baik di masa datang daripada 
saat ini – melalui pembelajaran (Braham B., 
1998).

 

 

• Mobilisasi komunitas seharusnya melahirkan sebuah organisasi 
pembelajar yang merupakan upaya dan tanggung jawab bersama yang 
berakar pada aksi/tindakan. Hal ini dibangun berdasarkan orang-orang, 
pengetahuan mereka, ketrampilan dan kemampuan untuk berinovasi.

• Sebuah organisasi pembelajar dibedakan dari organisasi-organisasi lain 
(biasa, yang tidak pembelajar) dalam caracara berikut:
– Pembelajaran terintegrasi ke dalam segala sesuatu yang dikerjakan orang; 
– Pembelajaran merupakan suatu proses, bukan suatu kejadian.
– Kerja sama merupakan dasar dari semua hubungan.
– Setiap individu (dalam organisasi) berkembang dan tumbuh, dan dalam 

prosesnya terjadi transfer (peralihan) kepada organisasi tersebut.
– Organisasi pembelajar merupakan organisasi yang kreatif, individu-individu 

menyusun ulang organisasi tersebut.
– Organisasi tersebut belajar dari diri sendiri; para pelaku mengajari organisasi 

tersebut
– mengenai efisiensi, pengembangan kualitas, inovasi, dsb.
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• Ada tiga kapasitas yang hendak didorong 
dalam proses belajar, yaitu: 

– Mengerti 

– Mau

– Mampu

 

  

Identifikasi Kebutuhan Belajar

• Kebutuhan belajar ini biasanya berkaitan dengan 
kebutuhan pemecahan masalah yang dihadapi oleh 
anggota komunitas

• dilakukan untuk mengetahui masalah dan kebutuhan 
warga belajar sehingga kegiatan pembelajaran yang 
dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh 
warga belajar 

• Harus diperhatikan bahwa setiap anggota mempunyai 
kebutuhan yang berbeda – beda, tetapi biar 
bagaimanapun pasti ada beberapa anggota yang 
mempunyai kebutuhan dan harapan – harapan yang 
sama dan bisa dijadikan satu kelompok.
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• Proses pembelajaran bersama masyarakat akan efektif bila:
– Materi yang dipelajari sesuai dengan minat dan kebutuhan hidup 

sehari-hari;
– Materi yang dipelajari menyelesaikan masalah paling penting dalam 

hidup warga;
– Materi atau pengetahuan baru agar bisa langsung dipraktekkan 

masyarakat.

Masalah yang 
dihadapi 
komunitas

Kebutuhan 
Pengetahuan

Kebutuhan 
Keterampilan

Anggota 
Komunitas yang 
membutuhkan

 

  

• Bisa menggunakan tabel berikut untuk 
membantu:

• Setelah selesai lakukan ranking bersama-sama, 
mana kebutuhan yang penting dan mendesak

Masalah yang 
dihadapi 
komunitas

Kebutuhan 
Pengetahuan

Kebutuhan 
Keterampilan

Anggota 
Komunitas yang 
membutuhkan
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Perencanaan Kegiatan Belajar

• belajar adalah langkah demi langkah 
bagaimana kegiatan belajar akan dilakukan

• penyusunan rencana belajar ini dilakukan 
bersama – sama anggota kelompok

 

  

Pelaksanaan Kegiatan Belajar

• Sebelum proses belajar dimulai, berdasarkan kepada rencana yang 
sudah dibuat maka kita harus mempersiapkan bahan – bahan dan 
segala sesuatu yang yang diperlukan untuk mendukung kelancaran 
proses belajar.

• Beberapa hal yang harus disipakan adalah :
• Mencari infromasi dan menghubungi narasumber yang 

berhubungan dengan topik yang akan dibahas, misalnya untuk topik 
pencegahan HIVAIDS bisa meminta dokter puskesmas atau LSM 
terkait

• Mengemas infromasi yang diperoleh dari narasumber menjadi 
bahan belajar

• Menyiapkan media dan alat yang dibutuhkan
• Mencek kesiapan tempat kegiatan belajar.
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Penilaian Perkembangan Belajar

• Mengidentifikasi peningkatan pengetahuan, sikap dan 
perilaku warga belajar sesuai dengan tujuan belajar yang 
sudah ditetapkan

• Mengidentifikasi masalah – masalah yang terkait dengan 
strategi kita dalam memfasilitasi proses pembelajaran.

• Mengidentifikasi kebutuhan – kebutuhan belajar baru yang 
belum diprogramkan

• Memperbaiki atau memodifikasi alat dan bahan – bahan 
belajar

• Mengidentifikasi dan merancang kegiatan pembelajaran 
berikutnya sesuai dengan kebutuhan terbaru warga belajar

 

 

Kampanye

Materi 6.3

Bertindak Bersama
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KAMPANYE ?

tak ada seorang atau suatu kelompok 
(seberapapun besar dan kuatnya) yang 
akan mampu sendirian melaksanakan 
semua kegiatan

Untuk mendukung pembentukan wacana 
dan opini publik terhadap rancangan yang 

telah disebarluaskan.

 

 

KAMPANYE ?

tak ada seorang atau suatu kelompok 
(seberapapun besar dan kuatnya) yang 
akan mampu sendirian melaksanakan 
semua kegiatan

Untuk mendukung pembentukan wacana 
dan opini publik terhadap rancangan yang 

telah disebarluaskan.
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KAMPANYE
media cetak

(poster, leaflet, fact 
sheet, etc)

audio visual
(film, fotonovela, etc)

multi media

(teater rakyat, wayang, 
musik, internet, email, 

etc)

 

  

Anda bisa menggunakan media massa

• Ingat prinsip-prinsip:

– Jangan berharap berlebihan pada media massa

– Bangun hubungan yang baik & setara

– Bila perlu, ajak mereka (media massa) ke dalam
persekutuan

– Kembangkan hubungan personal
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Proses 

KAMPANYE

Tentukan tujuan & sasaran 
Kampanye sesuai pilihan isu
strategis

mengemas isu

Lakukan pembagian peran dan 
tugas yang jelas

Menentukan media atau alat
yang sesuai

Menentukan moment 

 

 

Membungkus
Isue Untuk
dikampanyekan

Mengandung unsur berita, aktual dan sesuai 
dengan isu yang diadvokasikan.

Mengandung hal-hal yang menarik perhatian 
orang (human interest).

Terkait dengan keadaaan dan permasalahan 
setempat (unsur setempat)

Lengkapilah dengan bahan-bahan visual (foto, 
gambar, grafis, dll), terutama jika berhubungan 
dengan media elektronik (televisi).

Sampaikan kebenaran/fakta.          Hindari 
“gosip”, apalagi menuduh, fitnah

Pilihlah kalimat atau visual orisinil yang 
tidak “pasaran”
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Kampanye melalui 
media massa Talk show 

Konferensi pers  

Feature 

Surat Pembaca 

 

  

Kaidah 

Berhubungan 
dengan media 

massa 

Jangan pernah berbohong. 

Kenali (posisi, fungsi dan jenis) media massa

Ketahui dengan jelas siapa khalayak sasaran 
(segmen pemirsa, pembaca, pelanggan) utama.

Persiapkan diri sebaik mungkin sebelum anda 
berurusan dengan media massa.
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Praktek Kelompok

• Peserta dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu WPS, 
LSL, Waria dan Penasun. 

• Setiap kelompok akan mencoba praktek 
menyusun materi kampanye untuk masing-
masing komunitas dengan menjawab pertanyaan 
sebagai berikut:
– Siapa yang akan anda pengaruhi? Kenapa mereka 

penting untuk dipengaruhi?
– Media kampanye apa yang akan kelompok anda pilih? 

Kenapa?
– Buatlah pesan kampanye sebaik mungkin terkait pada 

media yang anda pilih.  

 

  

Jejaring

Materi 6.0

Bertindak Bersama
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Apa itu jejaring

• Individu dan kelompok yang memiliki
sumberdaya tertentu yang dibutuhkan
(keahlian, pengaruh, akses, informasi, sarana-
prasarana, dana) yang dapat mendukung dan 
membantu proses mobilisasi komunitas untuk 
mencapai maksud dan tujuannya

• Jejaring dapat berperan langsung (sekutu) 
maupun tidak langsung (pendukung)

 

  

Kenapa?

• Adokasi merupakan proses yang sangat
dinamis, berubah ditengah jalan karena
sesuatu hal

• Advokasi serangkaian yang relatif rumit
• Banyak hal yang harus dilakukan
• Tak ada seorang pun atau kelompok (sebesar

dan sekuat apapun) yang akan mampu
sendirian melaksanakan kegiatan advokasi
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Membangun jejaring

• Identifikasi kebutuhan mobilisasi komunitas 
yang akan dilaksanakan

• Petakan pihak-pihak yang sesuai dengan 
kebutuhan jaringan, jika lebih dari satu 
buatlah prioritas

• Bangun hubungan dengan target jejaring

• Berbagilah peran secara transparan

• Pelihara jaringan

 

  

Masalah jejaring

• Hubungan antar partisipan yang tidak awet dan lestari, 
dengan mekanisme yang belum jelas.

• Accountability yang tidak jelas.
• Hubungan jejaringan yang terbatas.
• Mekanisme untuk menegaskan fungsi informasi, channelling 

yang kurang jelas.
• Jaringan tumbuh menjadi suatu organisasi sendiri.

– Fungsi-fungsi jaringan yang tidak berbeda dengan fungsi individual 
organisasi

– Sumber pendanaan jaringan yang berasal dari donor, 

• Belum jelasnya pembagian tugas antara berbagai level 
kegiatan

• Penemuan isu-isu strategis dan overlaping antar berbagai 
komponen. Jejaringan sering difokuskan hanya pada 
pembagian kerja
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Praktek Kelompok

• Peserta dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu WPS, LSL, 
Waria dan Penasun

• Setiap kelompok akan mencoba praktek membangun 
jejaring untuk masing-masing komunitas dengan 
menjawab pertanyaan sebagai berikut:
– Apa masalah atau mimpi komunitas pada kasus tersebut?

– Siapa saja yang akan anda target menjadi jejaring? Apa 
kepentingan komunitas kepada setiap calon jaringan?

– Bagaimana kolompok anda memastikan calon jejaring 
dapat membantu komunitas?

– Bagaimana memelihara jaringan yang sudah terbagun?

 

 

Policy Brief

Materi 6.5

Bertindak Bersama

 

 

 



104 
 

Apa Policy Brief?

• Dokumen ringkas dan berdiri sendiri yang 
fokus pada isu tertentu yang membutuhkan
perhatian kebijakan.

• Dokumen yang memaparkan alasan atau rasional 
pemilihan alternatif kebijakan tertentu yang ada 
pada tataran perdebatan kebijakan 
– Menjelaskan dan meyakinkan urgensi isu terkait

– Menyajikan rekomendasi kebijakan

– Memberikan bukti yang mendukung rekomendasi tsb

– Menunjukkan pembaca PB sumber-sumber lainnya

 

  

• Policy Brief adalah media yang menguraikan 
alasan untuk memilih alternatif kebijakan 
tertentu atau tindakan yang diambil dalam 
perdebatan suatu kebijakan tertentu.

• bentuknya biasanya paling banyak 2 lembar 
kertas biasanya. 
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Tujuan 

• Menjelaskan & menyampaikan urgensi suatu 
isu tertentu

• Menyajikan rekomendasi kebijakan atau 
implikasi suatu isu tertentu

• Menyajikan fakta-fakta untuk mendukung 
alasan dibalik rekomendasi yang diberikan

• Menunjukkan kepada pembaca sumber-
sumber pendukung lainnya mengenai isu 
tersebut

 

  

Ciri-ciri

• bersifat fokus pada masalah dan kebijakan 
tertentu, 

• profesional, bukan akademis, 
• berbasis bukti , 
• terbatas, 
• ringkas, mudah dipahami, 
• mudah diakses, 
• ada muatan promosi, 
• praktis dan 
• layak.
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substansi dalam policy brief

• Pertama, bertujuan untuk menarik perhatian 
pembaca dan memaksa mereka untuk 
membaca

• Kedua, ringkasan eksekutif

• Ketiga, Konteks dan pentingnya masalah

• Keempat, Kritik dari pilihan-pilihan kebijakan

• Kelima, Rekomendasi kebijakan,

• Keenam, merekomendasikan sumber pustaka.

 

 

Praktek Kelompok

• Peserta dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu WPS, LSL, 
Waria dan Penasun

• Setiap kelompok akan mencoba praktek membuat 
policy brief untuk masing-masing komunitas dengan 
menjawab pertanyaan sebagai berikut:
– Bagaimana konteks permasalahan HIV-AIDS di komunitas?

– Apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi 
permasalahan tersebut?

– Bagaimana efektifitasnya?

– Kebijakan apa yang seharusnya dilakukan?
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Lobi dan Negosiasi

Materi 6.6

Bertindak Bersama

 

 

Apa itu lobi dan negosiasi?

• Lobi adalah segala hal yang berhubungan dengan 
membentuk, mempertahankan dan 
menggunakan jaringan-jaringan hubungan 
personal

• Negosiasi adalah aktivitas (komunikasi) yang 
tujuannya mempersempit
kesenjangan/perbedaan kepentingan atau
pendapat, sehingga kepentingan dan pendapat
itu makin kongruen dengan kepentingan dan
pendapat kita
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Cara Lobi

• Lobi bisa bersifat formal dengan kunjungan di kantor
aktor pengambil kebijakan atau tempat meeting yang 
disepakati

• Lobi yang informal bisa dilakukan di tempat parkir, di 
restoran, di koridor tempat seminar

Bekerjasamalah dengan kelompokkelompok yang 
memiliki interest yang sama 

(Setiap orang/kelompok memiliki suatu kelebihan)
– Mengidentifikasi & mengikuti alur legislasi penting lainnya
– Mengorganisir advokasi di kalangan akar rumput
– Menghimpun jaringan & menyusun aksi lanjutan

 

 

Skill yang dibutuhkan

• pendengar yang baik

• Tidak mudah marah dan distracted

• Persistent tapi tidak pushy

• Punya sense of humor

• bisa menempatkan diri/ merasakan pada
posisi lawan bicaranya

• konsistensi
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Langkah Lobi

• Menjalin hubungan

– Usahakan untuk bisa mengatur waktu bertemu

– Berdiskusi dengan asisten atau staf ahli

• Mediator dengan legislator

• Pihak yang terkadang mengetahui lebih banyak 
informasi tentang isu yg diusung

– Bangun silaturahmi yang langgeng

 

 

• Jumlah lobbyist menentukan seberapa 
penting isu yang diusung, tapi jangan terlalu 
banyak!!  Menakutkan legislator
– Berjumlah 3-5 orang:

– The leader (Pemimpin tim)

– The listener and/or the interviewer (Pendengar
dan/atau penanya)

– The track person (penjaga alur diskusi)

– Siapkan pesan dengan fokus, singkat dan jelas
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• Presentasikan pesan
– Sampaikan pesan masalah dan outcome yg diharapkan
– Bangun argumentasi yang jelas
– Hubungkan dengan kondisi riil di masyarakat
– Berikan kesempatan mengemukakan pendapatnya
– Temukan komitmen kesepakatan
– Wrap up!!

• Setelah pertemuan
– Segera tindak lanjuti setelah pertemuan
– Jika ada informasi lain yg diperlukan
– Kirimkan ucapan terima kasih

 

 

Sebelum melakukan lobi

• Pahami dulu stuktur kekuasaan yang ada: sistem, 
prosedur, siapa aktor kunci dan siapa pemain lainnya

• Klasifikasi aktor berdasarkan sikap mereka pada isu
yang hendak di advokasi ( pro- kontra atau abstain)

• Membangun hubungan dengan mereka dengan
mendatangi, mensupport dengan info untuk menarik
minat mereka untuk menjalin kepercayaan

• Menarik perhatian mereka dan tunjukkan power yang 
anda miliki
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Praktek 3 Menit

• Mintalah setiap peserta untuk praktek 
menyampaikan pesan 3 menit tentang isu 
komunitasnya masing-masing

 

 

Lokakarya ‘Knowledge 

Management’

Yogyakarta,

25 - 27 September 2008
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Introduksi 'Knowledge 

Management'

2

Pokok-pokok lokakarya

1. Introduksi dan refleksi tentang konsep 
utama

• Pengetahuan/pemahaman

• Knowledge Management dan Learning Organisation

• Belajar

2. Analisis dan refleksi tentang suasana 
belajar di Satunama

3. Pengembangan ‘kurikulum belajar’ untuk 
Satunama
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Management'

3

Apa itu: pengetahuan/pemahaman?

• Berbagai pertanyaan untuk menunjang 

refleksi ...

– Apakah data sama dengan informasi?

– Apakah memiliki suatu informasi baru sama 

dengan memiliki pengetahuan baru?

– Pengetahuan dan pemahaman, apa artinya 

menurut anda?

– Apabila kita ‘tahu/paham’ sesuatu, bisakah kita 

dianggap bijaksana dalam hal ini? Kenapa (tidak)?

 

 

 



113 
 

Introduksi 'Knowledge 

Management'

4

Apa itu: pengetahuan/pemahaman?

• Data:

– ‘impuls’ yang diamati dalam (datang dari) 

lingkungan ...

– ... yang  tidak memiliki arti tanpa data ini dapat 

dikaitkan dengan konteks dan dengan data lain ...; 

tanpa konteks ini data tidak memiliki arti

– proses ‘kontekstualisasi’ data adalah meletakkan 

dan memahami relasi antar data dan konteks; 

kemampuan untuk melakukannya akan 

tergantung keberadaan kita masing-masing
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Apa itu: pengetahuan/pemahaman?

• Informasi:
– kesatuan data yang memiliki arti (dapat dipahami) 

bagi yang menerimanya ...

– ‘kesatuan’ = ada relasi diantara data tersebut 

– kesatuan data baru menjadi ‘informasi’ apabila 
sipenerima memahaminya - mampu meletakkan 
relasi/membuat asosiasi antar data

– ... dan hal itu akan tergantung pengetahuan/ 
pemahaman yang telah dimiliki ybs.
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Introduksi 'Knowledge 

Management'

6

Apa itu: pengetahuan/pemahaman?

• pengetahuan/pemahaman:

– informasi belum memberikan ‘dasar’ tentang 

keberadaan data dan evolusinya 

– supaya informasi menjadi ‘pengetahuan/  

pemahaman’, ‘pola’ (= serangkaian relasi yang 

konsisten) perlu dipahami; pola ini akan dapat 

dipergunakan secara berturut-turut

– jadi ... tanpa pemahaman ‘pola’ informasi tidak 

bisa menjadi ‘pengetahuan/pemahaman’
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Apa itu: pengetahuan/pemahaman?

• Kebijaksanaan (wisdom):

– pengetahuan/pemahaman baru akan menjadi 

kebijaksanaan sejauh ‘prinsip-prinsip’ (kebenaran 

abadi yang berlaku dalam semua konteks) telah 

merupakan dasar dari pola yang memungkinkan 

pengetahuan/pemahaman dapat dideteksi dan 

diintegrir

– dengan demikian ‘kebijaksanaan’ merupakan 

pemanfaatan positif/harmonis dari 

pengetahuan/pemahaman yang diperoleh
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Introduksi 'Knowledge 
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Apa itu: pengetahuan/pemahaman?

data

informasi

pengetahuan/ 

pemahaman

kebijaksanaan

memahami relasi

memahami pola

memahami prinsip
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Apa itu: pengetahuan/pemahaman?

• Berbagai unsur yang terkait dengan komponen 

‘rantai pengetahuan/pemahaman’:

– Informasi terkait dengan ‘menggambarkan’, 

definisi, perspektif (apa, siapa, kapan, dimana)

– pengetahuan/pemahaman terkait dengan 

strategi, tingkah laku, metode, pendekatan 

(bagaimana)

– Kebijaksanaan mengandung prinsip, moralitas, 

pemahaman yang mendalam (kenapa)
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Management'

10

Definisi pengetahuan/pemahaman

• Dua dimensi/pendekatan yang terkait dengan 
‘pengetahuan/ pemahaman’:
– pengetahuan/pemahaman sebagai ‘produk’ = ‘ilmu’

(sesuatu yang diketahui), terlepas dari kepribadian; 
bisa diperoleh ‘dari luar’

– pengetahuan/pemahaman sebagai ‘kapasitas’ 
=‘kemampuan’ yang merupakan bagian intrinsik dari 
seseorang, yang dia telah mengembangkan sendiri 
‘dari dalam’

 pengetahuan/pemahaman adalah potensi untuk 
bertindak dengan baik dengan mempergunakan apa yang 
telah diketahui/diperoleh
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Konsekwensi definisi

• Pengetahuan/pemahaman (dalam arti 
‘potensi’) baru akan mendapat nilai melalui 
perwujudannya

• Pengetahuan/pemahaman dapat ditemukan 
dalam manusia saja (bukan dalam lembaga); 
hal ini membawa konsekwensi penting 
terhadap proses penyebaran/pembagian 
pengetahuan/pemahaman
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Management'
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Konsekwensi definisi

• Pengetahuan/pemahaman tidak dapat 
diterima dari orang lain (cuma informasi 
dapat diterima, misalnya melalui panduan) -
kita harus mengembangkan 
pengetahuan/pemahaman  sendiri

• Dibutuhkan cara lain diluar ‘transfer informasi’ 
untuk menambah pengetahuan/pemahaman 
orang lain
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Komponen pengetahuan/pemahaman

• Tiga komponen ‘kapasitas’:
– ‘pengetahuan/pemahaman’: mengenal/ 

memahami sesuatu secara teoretis/konseptual 
(mengetahui SOP lembaga, ...)

– ‘ketrampilan’: kemampuan untuk melakukan 
sesuatu dengan baik (melukis, komunikasi, 
memandu, main bulutangkis, ...)

– ‘sikap/tingkah laku’: penempatan diri 
berdasarkan keyakinan dan nilai (keinginan untuk 
mencari kompromis, kemampuan mendengarkan 
pendapat orang lain, keterbukaan, terhadap kritik 
...)
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Komponen pengetahuan/pemahaman

• Relasi antar ketiga komponen ini:
– ‘ketrampilan’ dan ‘sikap/tingkah laku’ dibutuhkan untuk 

mengaitkan ‘pengetahuan/teori’ dengan perwujdannya 
(aplikasinya)

– baru apabila ada kombinasi ini (antar teori dan 
aplikasinya) individu (tetai juga lembaga) memiliki 
kemampuan untuk melakukan sesuatu/ minciptakan 
nilai

– pengalaman adalah ‘mendasari’ segala kemampuan 
kita

• Catatan: kompetensi = pengakuan kapasitas 
dan kemampuan oleh pihak luar
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Berbagai dimensi 

pengetahuan/pemahaman

• pengetahuan/pemahaman implisit dan eksplisit:
– Eksplisit: 

• pengetahuan yang ditulis,  terdokumentasi (teori, formula, 
panduan, ...)

• mudah diakses dan ditransfer (melalui pendidikan, latihan, 
studi)

• terpisah dari individu

– Implisit:
• tidak didokumentasi, ditulis

• bagian intrinsik dari individu

• lebih sulit ditransfer (melalui demonstrasi, proses sosialisasi)
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Berbagai dimensi 

pengetahuan/pemahaman

• pengetahuan/pemahaman yang 
‘embedded’ dan ‘embodied’

– embedded: termuat dalam / bagian intrinsik 
dari sesuatu yang direkayasa (komputer, 
mobil, ...)

– embodied: kapasitas yang diperoleh oleh 
individu yang menjadi bagian intrinsik dari 
‘tubuh’ (body) dia
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Knowledge Management 

• KM adalah upaya yang koheren, sadar dan terarah untuk 
mengembangkan kemampuan/kompetensi (pengetahuan/ 
pemahaman, ketrampilan, sikap) dalam lembaga (diluar 
pengembangan ‘spontan’ yang sering sudah terjadi)

• Dengan demikian KM menjadi satu (diantara banyak) 
sarana bagi lembaga untuk meningkatkan kinerjanya dan 
mencapai tujuannya

• KM menjadi semakin penting karena ‘pengetahuan/ 
pemahaman’ semakin dilihat sebagai sarana pokok untuk 
berkembang (dan bertahan) dalam lingkungan yang 
semakin cepat merobah dan menjadi kompetitif (sarana 
produksi yang keempat, disamping SDA, SDM dan modal)
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Knowledge Management

• Tujuan KM (pengembangan kompetensi) dapat 
terwujud melalui pengadaan proses belajar 
pada tingkat lembaga, misalnya:
– pengembangan pengetahuan/pemahaman baru 

berdasarkan pengalaman yang diperoleh

– peningkatan akses ke pengetahuan/pemahaman 

– mobilisasi (sharing) pengetahuan/pemahaman implisit 
yang dimiliki anggota lembaga

Jadi, KM adalah sarana penting untuk me-
wujudkan aspirasi ‘learning organisation’ (LO)
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Knowledge management
• Learning organisation (LO) = lembaga yang 

menganggap keberhasillnya dalam masa depan akan 
tergantung pada proses belajar yang terus-menerus dan 
kemampuan penyesuaian diri

• Organisational Learning (OL) adalah proses pada 
tingkat lembaga untuk memperoleh pengetahuan/ 
pemahaman dan pengalaman melalui uji-coba, 
observasi, analisis dan kerelaan untuk memeriksa 
dengan baik sukses maupun kegagalan, dan kemudian 
mempergunakan pengetahuan/ pemahaman ini untuk 
merobah pola kerja. OL tidak dapat terjadi tanpa 
‘individual learning’ anggota lembaga tetapi individual 
learning tidak secara otomatis menghasilkan OL
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Knowledge Management

• Komponen KM:
– ‘kebijakan pengetahuan/pemahaman’ akan menentukan 

‘apa, dimana, oleh siapa dan kapan’ dari proses belajar  
(catatan: budaya lembaga akan menentukan bagaimana
proses belajar akan berlangsung)

– ‘infrastruktur pengetahuan/pemahaman’ adalah sarana 
dan prasarana yang ada untuk mengembangkan, merekam 
dan membagi pengetahuan/pemahaman

– ‘evaluasi proses KM’ secara teratur (KM adalah proses 
yang kontinyu)

Catatan: KM tidak akan membatasi diri pada ‘pengelolaan 
pengetahuan/pemahaman’ (dalam arti sempit) tetapi akan 
mencakupi juga pengelolaan data dan informasi
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Knowledge Management
• Dua bentuk pokok KM:

– upaya untuk ‘explisitasi’ dan kodifikasi pengetahuan/ 
pemahaman sehingga pengetahuan/pemahaman ini dapat 
dengan lebih mudah diperoleh oleh yang lain (biasanya terkait 
dengan pengetahuan/pemahaman ‘rutin’, misalnya SOP)

– upaya untuk ‘explisitasi’ pengetahuan/pemahaman yang implisit 
(melalui penukaran pengalaman, ...)

Latihan: 
– Gambarkan situasi dimana anda melakukan ‘explisitasi (kedua 

bentuk)

– Bentuk explisitasi yang mana anda cenderung melalukan?
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Berbagai pernyataan tentang KM dan OL

Apakah anda setuju dengan pernyataan berikut:

• KM dan OL merupakan sarana bukan tujuan untuk 
lembaga

• Staff lembaga memiliki banyak pengetahuan/ 
pemahaman yang sering akan tetap implisit apabila 
tidak ada upaya yang sadar untuk ‘mengeluarkannya

• Belajar dan membagi pengetahuan/pemahaman 
adalah proses yang tidak bisa dipaksa

• Banyak staf LSM mengalami kesulitan dalam 
mengelola ‘banjir informasi’ yang membuat mereka 
justru tidak menambah pengetahuan/pemahaman
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Berbagai pikiran tentang KM dan OL

• Karena staff LSM sering telah menghadapi terlalu 

banyak pekerjaan, perlu dikembangkan 

strategi/upaya khusus untuk KM dan OL

• Pendekatan KM/OL tidak akan jalan apabila dia tidak 

‘mengelola’ konflik/pertentangan sosial dan politik 

yang dialami tiaplembaga

• Keanekaragaman (budaya, gender, ...) merupakan 

halangan untuk mengembangkan pengetahuan/ 

pemahaman
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Pikiran akhir tentang KM dan OL

Pembelajaran yang paling dalam tidak terjadi 

apabila seseorang mentransfer pengetahuan/ 

pemahamannya ke orang lain, tetapi apabila dua 

atau lebih orang sadar ada masalah yang mereka 

tidak bisa menyelesaikan dan mereka rasa 

terpanggil untuk menyelesaikannya (R. Revans)

Dengan demikian KM/OL hendaknya ‘merangsang’ 

kreativitas kita dan mem-pertanyakan perspektif 

yang berlaku dalam lembaga
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Apa itu: belajar?

• Pertanyaan awal:

– Apa itu, belajar, untuk saya?

– Apa itu, belajar, untuk satu lembaga

– Bagaimana saya (bisa) belajar? Apakah 

saya bisa belajar ‘otomatis’

– Bagaimana satu lembaga (bisa) belajar? 

Apakah lembaga (bisa) belajar ‘otomatis’
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Apa itu: belajar?
• Belajar adalah ‘memperbaiki tingkah laku’ (se-

laku individu atau lembaga); perbaikan tingkah 
laku ini baru dapat tercapai melalui penciptaan 
pengetahuan/pemahaman yang kemudian 
diwujudkan dalam tingkah laku baru :
– Jika penambahan pengetahuan/pemahaman (atau 

informasi) belum terwujud secara nyata dalam tingkah 
laku, belum ada pembelajaran

– Perbaikan yang dimaksud bertujuan untuk 
memberikan jawaban yang lebih tepat pada tuntutan 
linkungan terhadap individu/lembaga
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Apa itu: belajar?
• Manusia tidak bisa tidak belajar; pembelajaran 

merupakan proses yang spontan

• Jadi ... tidak perlu berbuat apa-apa? Berbagai 
pertimbangan
– Apakah efektivitas dan efisiensi proses belajar selalu 

sama?

– Apakah pengetahuan/pemahaman yang diperoleh 
selalu tepat?

– Apakah kecepatan belajar selalu memadai?

– Apakah ‘belajar’ mesti terjadi dengan susah payah 
atau ada metode yang lebih menyenangkan?
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Apa itu, belajar?

• Terdapat berbagai cara untuk menciptakan 

pengetahuan/ pemahaman pada tingkat 

perorangan maupun lembaga

• Dua model yang paling terkenal:

– Siklus belajar (Kolb)

– Proses pengembangan pengetahuan/ 

pemahaman (Nonaka & Takeuchi)
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Siklus belajar (Kolb)

• Terdapat empat cara untuk belajar (learning styles); 

masing-masing cara belajar ini memiliki ciri-ciri dan 

nilai khas

• Tiap orang (dan tiap lembaga) pada umumnya 

memiliki preferensi untuk satu (atau dua) cara belajar

• Proses pembelajaran sempurna akan mencakupi 

keempat cara belajar

• Jika kita mengetahui preferensi kita/lembaga, proses 

belajar dapat dikelola dengan lebih baik

• Contoh tentang cara belajar...
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Siklus belajar (Kolb)

• Kolb mengembangkan 4 cara (pola) 

belajar yang dibedakan dengan 

mempergunakan dua sumbu:

– memahami (melalui pengalaman) >< 

mengetahui (melalui studi/refleksi)

– tranformasi ke luar >< transformasi ke 

dalam

(lihat bagan pada slide berikut)
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Siklus belajar (Kolb)

• Mengamati/mengadakan refleksi: 
memandang berbagai situasi dengan perspektif 
yang berbeda; meletakan hubungan antar 
aspek/dimensi yang berbeda, mendengarkan 
dan mengamati dengan baik (sang observator)

• Mengasimilasi/menganalisa (pengembangan 
konsep): penataan informasi yang 
beranekaragam dalam konsep/teori yang 
menyatukan (sang konseptualisator)
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Siklus belajar (Kolb)

• Mewujudkan, menguji: mempertemukan teori 

dan praktek dengan menemukan solusi yang 

praktis; menguji dan membandingkan berbagai 

pilihan (sang eksperimentator)

• Mengeksplorasi: mencari solusi melalui ‘trial 

and error’ dan pengalaman baru (sering dalam 

situasi yang kompleks), secara intuitif tetapi 

aktif dan sadar (sang manipulator)
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Siklus belajar (Kolb)

• Refleksi:

– Cara belajar mana yang cenderung saya 

mempergunakan?

– Carilah contoh dimana anda mempergunakan tiap 

cara belajar (atau kombinasi dari berbagai cara)

– Saya mau belajar menjadi fasilitator perencanaan 

strategis? Apa yang hendaknya saya lakukan 

untuk ‘belajar’ hal itu?
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Model pengembangan 

pengetahuan/pemahaman

• Teori tentang pengembangan pengetahuan/ 
pemahaman yang didasari pada perbedaan 
antar pengetahuan/pemahaman eksplisit dan 
pengetahuan/pemahaman implisit

• Dalam lembaga, cuma sebagian kecil 
pengetahuan/pemahaman adalah explisit; 
dengan demikian perlu mengembangkan 
mekanisme untuk ‘mengeluarkan’ 
pengetahuan/pemahaman implisit melalui 
proses ‘konversi’ (lihat bagan)
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Model pengembangan 

pengetahuan/pemahaman

• Sosialisasi = proses pembagian (sharing) 
pengetahuan/pemahaman melalui 
pengembangan pengalaman bersama (= sharing 
tanpa ada upaya eksplisit); contoh: pembantu 
tukang baru

• Externalisasi = upaya eksplisit untuk 
‘mengeluarkan’ pengetahuan/pemahaman yang 
implisit sehingga dapat dipahami dan ‘dipegang’ 
dengan lebih mudah oleh orang lain; contoh: 
memakai metafor, skenario, kreativitas

 

 

 



130 
 

Introduksi 'Knowledge 

Management'

38

Model pengembangan 

pengetahuan/pemahaman

• Kombinasi = memadukan dan menata 

kembali pengetahuan/pemahaman yang 

eksplisit dari sumber yang berbeda; contoh: 

search di internet tentang judul tertentu

• Internalisasi = proses dalam yang mana 

pengetahuan/pemahaman explisit dijadikan 

pengetahuan/pemahaman pribadi 

(penambahan pengetahuan/pemahaman 

dalam arti luas)
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Model pengembangan 

pengetahuan/pemahaman

• Lembaga akan membutuhkan keempat 

proses ini untuk mengembangkan 

pengetahuan/pemahaman dalam lembaga

• Sebaiknya proses dimulai melalui sosialisasi

• Melalui proses diciptakan ‘spiral 

pengembangan pengetahuan/pemahaman’ 

dalam yang mana pengetahuan/pemahaman 

individual dikonversi dalam pengetahuan/ 

pemahaman lembaga
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Model pengembangan 

pengetahuan/pemahaman

• Refleksi (besok)

– Cara belajar apa yang ‘dominan’ dalam 

divisi saya?

– Cara belajar apa yang ‘dominan’ di 

Satunama?
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MATERI 7 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI BERSAMA  
 
 
PENGANTAR  
Pertanggungjawaban dan akuntabilitas merupakan dua kata yang tak dapat dipisahkan dari tuntutan 
keterbukaan tadi. Pada kondisi seperti ini, pihak yang dituntut (biasanya terkait dengan proyek 
pembangunan, baik proyek pemerintah, swasta maupun proyek bilateral) membutuhkan piranti 
yang ampuh dan dapat digunakan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Salah satu alat yang dapat 
digunakan adalah model Monitoring dan Evaluasi (M&E) yang sederhana, gampang digunakan tetapi 
ampuh untuk mengumpulkan data empiris yang valid sehingga obyektifitas kesimpulan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
 
Biasanya model M&E yang konvensional lebih mengandalkan kepada .orang luar. (pakar orang luar 
proyek / program) yang menilai kinerja .orang dalam. (proyek dan staf proyek) menggunakan 
prosedur standar, alat-alat dan indikator yang sudah ditentukan sebelumnya. Sering terjadi, yang 
dinilai merasa dicari-cari tingkat kesalahannya, menyebabkan penyajian data fiktif atau .asal Bapak 
senang. yang tentu saja tidak akan menjamin keterbukaan. Tambahan pula, orientasi terhadap 
penilaian input yang biasanya dianut oleh M&E yang konvensional cenderung tidak memberikan 
manfaat bagi yang dinilai. M&E hanya mencoba memuaskan yang melakukan, tidak memuaskan 
yang dinilai. 
 
Menyadari kekurangan ini, dalam dekade terakhir dikembangkan model M&E yang melibatkan 
semua pihak, berupa suatu kolaborasi .outsider. dan .insider., agen pembangunan, dan pembuat 
kebijakan yang secara bersama-sama bagaimana kemajuan proyek / program harus dinilai, dan 
bagaimana tindak lanjut langkah perbaikannya (corrective action). Model ini tidak mencari-cari 
kesalahan, tetapi memberdayakan, agar dapat dicarikan corrective action sehingga proyek dapat 
berjalan dengan baik, transparan, sahih dan obyektif serta mampu memuaskan semua pihak yang 
terkait. Model M&E yang lebih dikenal dengan M&E secara Partisipatif (M&EP) inilah yang akan 
diuraikan pada panduan ini. 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Memahami pengertian monitoring dan evaluasi  

 Melakukan monitoring dan evaluasi dengan indikator yang disepakati bersama  

 Menggunakan data hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan aksi bersama selanjutnya  
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Sub Materi 7.1. Pemahaman Monitoring dan evaluasi  
 

METODE PEMBELAJARAN   Roleplay  

 Curah pendpaat  

 Paparan Fasilitator 

 Pembelajaran dan penekanan 

TEMPAT  Ruangan yang cukup untuk menampung peserta 

WAKTU  20 menit 

ALAT DAN BAHAN  Kertas plano, spidol, LCD proyektor,  

MEDIA PEMBELAJARAN  LBB 7.1 Pemahaman Monitoring dan Evaluasi  

BAHAN BACAAN   

 

PROSES PEMBELAJARAN  
Persiapan 

1) Siapkan LBB 7.1 untuk ditayangkan melalui LCD proyektor. Apabila tidak tersedia LCD 

proyektor, salin LBB tersebut dalam kertas plano. 

 

Pelaksanaan 
1) Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai tujuan yang ingin dicapai tentang materi 

monitoring dan evaluasi bersama. 
2) Mintalah peserta untuk berdiri, dan membentuk dua barisan (atur agar jarak antara kedua 

barisan tersebut agak berjauhan, kira-kira dua langkah). Kemudian sampaikan aturan 
permainan sebagai berikut: 

 

 Mintalah peserta untuk memperhatikan pasangannya masing-masing, dari ujung rambut 
hingga ujung kaki. 

 Jelaskan bahwa setelah pemandu menyampaikan aba-aba nanti, semua peserta harus 
balik kanan (saling membelakangi) dan membuat satu macam perubahan pada 
pakaiannya di bagian depan (yang bisa dilihat oleh pasangannya). 

 Pasangan mereka harus menebak, apa yang berubah. Pandu proses menebak tersebut. 
 Lakukan sekali lagi, minta peserta menambahkan dua macam perubahan. Jika mau, 

lakukan sekali lagi, dan minta peserta menambahkan lima perubahan. Perhatikan, jika 
peserta mengeluh, hentikan permainan. 

 
3) Persilakan peserta untuk duduk kembali. Kemudian ajaklah peserta mendiskusikan hal-hal 

berikut ini: 
 

 Sulitkah mengamati suatu perubahan? Kapan pengamatan tersebut sulit dan kapan 
menjadi mudah? Mengapa? 

 Menurut anda, mungkinkah untuk melibatkan ‘obyek’ yang diamati dalam 
mengamati/mengevaluasi suatu perubahan? Mengapa? 

 Mengapa pengamatan semacam ini menjadi penting? 

 
4) Tuliskan point-point penting jawaban peserta, dan di akhir proses diskusi, simpulkan 

pendapat peserta. 
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5) tutup diskusi dengan memberikan masukan berikut ini (jika belum tersimpulkan dalam 
diskusi 

 

Proses pengamatan dan evaluasi dalam permainan ini menggambarkan sebuah kegiatan 
monev. Monev akan menjadi sulit, jika tidak diintegrasikan dengan perencanaan dari awal. 
Pada saat perencanaan dibuat, semestinya sudah dirumuskan ukuran-ukuran (kuantitatif 
maupun kualitatif) mengenai capaian yang diinginkan, sehingga pengamatan dapat difokuskan 
pada hal-hal yang akan dilihat saja. 
 
Monev partisipatif adalah monev yang dalam pelaksanaannya mengikutsertakan 
pembelajaran dan partisipasi bagi para pelakunya. Pelaku monev partisipatif adalah pihak 
orang luar maupun warga masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. 

 
6) Tayangkan LBB 7.1 dan jelaskan secara singkat. Hindari perbedaan dengan substansi yang 

sudah disampaikan peserta.  
7) Persilahkan jika ada pertanyaan, klarifikasi atau bagi pengalaman dari peserta 
8) Jika dinilai cukup, tutuplah sesi dengan memberikan penekanan-penekanan substansi yang 

dinilai penting. 
 

LEMBAR BAHAN BELAJAR 
LBB 7.1 Pemahaman Monitoring dan Evaluasi  

 
BAHAN BACAAAN  
 

Sub Materi 7.2. Cara Melakukan Monitoring dan Evaluasi Bersama 

METODE PEMBELAJARAN   Paparan Fasilitator 

 Curah pendapat 

 Pembelajaran dan penekanan 

TEMPAT  Ruangan yang cukup untuk menampung peserta 

WAKTU  20 menit 

ALAT DAN BAHAN  Kertas plano, spidol, LCD proyektor,  

MEDIA PEMBELAJARAN  LBB 7.2 Cara melakukan monitoring dan evaluasi bersama 

BAHAN BACAAN   

 

PROSES PEMBELAJARAN  
Persiapan 

1) Siapkan LBB 7.2 Cara melakukan monitoring dan evaluasi bersama untuk ditayangkan 
melalui LCD proyektor. Apabila tidak tersedia LCD proyektor, salin  LBB tersebut dalam 
kertas plano. 
 

Pelaksanaan 
1) Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai tujuan yang ingin dicapai. 
2) Tampilkan LBB 4.2 tentang memulai pengorganisaian komunitas dan jelaskan kepada 

peserta. 
3) Fasilitator membuka ruang bagi peserta untuk berbagi, bertanya atau mengklarifikasi atas 

materi yang disampaikan. 
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4) Fasilitator mencatat point-point penting dari curah pendapat peserta. Jika diperlukan, 
lakukan klarifikasi dan penajaman-penajaman terhadap jawaban peserta. 

5) Jika dinilai cukup, berikanlah penekanan-penekanan dan lanjutkan pada materi selanjutnya. 
 

 
LEMBAR BAHAN BELAJAR 
LBB 7.2 Cara melakukan monitoring dan evaluasi bersama 

BAHAN BACAAAN  
 

Sub Materi 7.3. Penggunaan Hasil Monitoring dan Evaluasi 

METODE PEMBELAJARAN   Paparan Fasilitator 

 Curah pendapat 

 Diskusi kelompok 

 Diskusi pleno 

 Pembelajaran dan penekanan 

TEMPAT  Ruangan yang cukup untuk menampung peserta 

WAKTU  45 menit 

ALAT DAN BAHAN  Kertas plano, spidol, LCD proyektor, Lembar praktik lapangan 
dan form diskusi kelompok 

MEDIA PEMBELAJARAN  LBB 7.3 Penggunaan hasil monitoring dan evaluasi 

BAHAN BACAAN   

 

PROSES PEMBELAJARAN  
Persiapan 

1) Siapkan LBB 7.3 Penggunaan hasil monitoring dan evaluasi untuk ditayangkan melalui LCD 
proyektor. Apabila tidak tersedia LCD proyektor, salin LBB tersebut dalam kertas plano. 

2) Siapkan 4 lembar kasus hasil monitoring dan evaluasi program-program penanggulangan 
HIV-AIDS di komunitas 

 
Pelaksanaan 

1) Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai perkenalan dan tujuan yang ingin dicapai. 
2) Tampilkan LBB 7.3 mendalami situasi komunitas dan situasi HIV-AIDS di komunitas dan 

jelaskan kepada peserta. 
3) Fasilitator membuka ruang bagi peserta untuk berbagi, bertanya atau mengklarifikasi atas 

materi yang disampaikan. 
4) Fasilitator mencatat point-point penting dari curah pendapat peserta. Jika diperlukan, 

lakukan klarifikasi dan penajaman-penajaman terhadap jawaban peserta. 
5) Lakukan diskusi kelompok dengan cara: 
 Peserta dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu WPS, LSL, Waria dan Penasun. Anggota setiap 

kelompok merupakan anggota pada diskusi kelompok sebelumnya.  
 Jika kelompok terdiri satu komunitas, bagilah jumlah kelompok berdasarkan kebutuhan 
 Setiap kelompok akan mendiskusikan hasil monitoring dan evaluasi program komunitas 

masing-masing dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 
 Hasil baik dan belum baik apa saja yang dihasilkan oleh monev tersebut? Faktor apa 

yang cukup mempengaruhi hasil-hasil tersebut? 
 Apakah rekomendasi atau usulan hasil Monev tersebut dapat menjawab 

permasalahan yang ada? Kenapa? 
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 Tindakan apa ya penting untuk memperbaiki capaian-capaian yang belum baik dari 
hasil monev tersebut? 

 Bagaimana memastikan tindakan-tindakan tersebut dilaksanakan untuk perbaikan? 
6) Tanyakan kepada peserta mengenai kejelasan instruksi diskusi kelompok. Jika ada yang 

belum jelas, jelaskan kembali instruksinya. 
7) Tawarkan waktu untuk menyelesaikan jawaban tersebut kepada peserta, paling lama 30 

menit. 
8) Bagilah kelompok berdasarkan komunitas masing-masing. Kemudian bagikan lembar kasus, 

kertas plano dan spidol untuk setiap kelompok 
9) Dampinglah setiap kelompok dalam melakukan diskusi sampai selesai. 
10) Masing-masing kelompok diminta mewakilkan seorang anggotanya membaca hasil diskusi 

kelompok.  
11) Berikan kepada peserta dari kelompok lain untuk bertanya dan mengklarifikasi. 
12) Catatlah poin-poin penting untuk setiap kelompok. 
13) Jika dinilai cukup, tutuplah sessi dengan memberikan penekanan-penekanan substansi yang 

dinilai penting. 
 
 

LEMBAR BAHAN BELAJAR 
 
LBB 7.3 Penggunaan hasil monitoring dan evaluasi  
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BAHAN BACAAAN  
 

Monitoring 
dan Evaluasi 
Bersama

Materi 7.1-73

 

 

7.1 Pemahaman 
Monitoring dan 
Evaluasi
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Monitoring dan Evaluasi

• Monitoring adalah suatu kegiatan observasi yang berlangsung terus 
menerus untuk memastikan dan mengendalikan keserasian 
pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

• Evaluasi adalah penilaian yang lebih mendalam tentang apa yang 
telah kita lakukan, apa yang kita telah dicapai dan apa dampaknya 
pada HIV / AIDS, yang dilakukan secara berkala dengan metode 
yang tepat.

• Evaluasi akan dilakukan dengan jangka waktu tertentu, seperti satu 
tahun sekali atau pada akhir proses  mobilisasi komunitas. Evaluasi 
membantu kita untuk melihat apakah perubahan yang lebih besar 
diperlukan dalam  perencanaan  dan kegiatan, atau apakah kita 
perlu memperluas mobilisasi komunitas

 

 

Perbedaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring

1. Berjalan

2. Fokus pada Aktivitas

3. Fokus pada input

4. Fokus pada output-indikator

5. Fokus pada progress menuju
Outcome

6. Feedback untuk Curent
project improvement 
(aktifitas,  kualitas aktifitas, 
strategi mikro, time lines, 
staffing, alokasi dan realokasi
sumber daya)

7. Pembelajaran

Evaluasi

1. Akhir

2. Fokus pada outcome indikator

3. Mengintip dampak

4. Melihat kecocokan program 
dan strategi secara keseluruhan

5. Efisiensi

6. Tanda-tanda keberlangsungan

7. Rekomendasi improvement 
untuk next project atau other 
project ( perubahan pada
pendekatan-pendekatan, goal 
dan objective program, strategi
makro)

8. Pembelajaran
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Kesamaan Monitoring dan Evaluasi

• Penilaian Kinerja

• Pembejalaran dari praktek baik dan buruk

• Membawa perubahan positif

 

 

7.2 Cara Melakukan 
Monitoring dan 
Evaluasi Bersama
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Monitoring dan Evaluasi Bersama

• Monitoring dan evaluasi bersama-sama membantu kita untuk 
menilai kemajuan kita buat mencapai tujuan-tujuan dan 
sasaran. Hal ini memungkinkan kita untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan penting, seperti:

– Seberapa baik yang kita lakukan?

– Berapa jauh kita memenuhi tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan?

– Apakah kita melakukan hal yang benar?

– Apa perbedaan yang kita buat?

– Apa yang kita perlu ubah, apa yang kita lakukan atau 
bagaimana kita melakukannya?

 

  

Monitoring dan Evaluasi berarti…

• Mengumpulkan informasi tentang kegiatan

• Menggunakan informasi untuk menilai 
kegiatan apa yang telah kita lakukan dan 
untuk menyesuaikan rencana
dan kegiatan

• Menggunakan informasi untuk menilai 
kemajuan ke arah tujuan

• Berbagi evaluasi dengan berbagai stakeholder
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Kenapa Monitoring dan Evaluasi Bersama?

• Membuktikan apakah kita telah mencapai maksud dan tujuan ataukah tidak

• Meningkatkan efektifitas dengan membantu identifikasi kekuatan dan kelemahan 
dalam kegiatan 

• Melakukan pembelajaran, merevisi dan menyesuaikan strategi kedepannya agar 
lebih efektif

• Meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana melakukan mobilisasi 
komunitas dengan mengidentifikasi siapa yang bergeraka, siapa yang tidak dan 
kenapa?

• Menyampaikan informasi kegiatan kepada anggota komunitas dan pemangku 
kepentingan

• Memotivasi mobilisator dan pemangku kepentingan lainnya untuk melanjutkan 
upaya mereka dari masukan atas capaian hasil

• Memastikan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan yang berbeda

• Menarik lebih banyak sumber daya dengan menunjukkan bahwa kegiatan kita 
sudah efektif dan efisien

 

 

Bagaimana melakukan Monev Bersama?

• Mengumpulkan informasi tentang kegiatan
– Mengumpulkan informasi
– Memilih indikator
– Memilih alat pengumpulan informasi
– Mengumpulkan dan mencatat informasi

• Menggunakan informasi untuk memantau kegiatan apa yang telah 
kita lakukan
– Sudahkah kita melakukan setiap kegiatan yang kita merencanakan?
– Sudahkah kita melakukan kegiatan yang kita tidak berencana? 
– Apakah ada kegiatan yang kita harus menambah rencana kami? 
– Pelajaran apa yang telah kita pelajari tentang bagaimana melakukan 

mobilisasi masyarakat? Apa yang bekerja? Apa yang tidak? Kenapa?

 

 

 



143 
 

Bagaimana melakukan Monev Bersama?

• Mengevaluasi kemajuan tujuan

– Evaluasi perkembangan

– Indikator perubahan

– Identifikasi faktor perubahan

• Berbagi evaluasi dengan stakeholders lain

 

  

Menilai kemajuan tujuan?

Issu yang dieksplor Kemungkinan alat

•Perubahan di setiap Indikator.
•Alasan perubahan.
•Tindakan lebih lanjut yang 
diperlukan.

Tool 42: Focus group discussions
Tool 62: Evaluation wheel

Perubahan yang paling signifikan yang 
telah terjadi:
• Mengapa perubahan tersebut 
penting?
• Siapa yang paling dipengaruhi oleh 
perubahan tersebut?
• Alasan terjadinya perubahan?
• Tindakan lebih lanjut yang 
diperlukan?

Tool 15: Before and now diagram
Tool 18: Lifeline
Tool 70: Measuring empowerment
Tool 79: Most significant change tool
Tool 80: Output/outcome matrix
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7.3 Pengunaan Hasil 
Monitoring dan 
Evaluasi Bersama

 

 

Menggunakan hasil Monev

Siapkan dokumen perencanan dan hasil monitoring serta evaluasi, 
review kedua dokumen tersebut bersama:

1. Identifikasi kegiatan yang tercapai dan tidak tercapai, karena 
apa?

2. Identifikasi perubahan yang tercapai dan tidak tercapai, karena 
apa?

3. Identifikasi penyebab kegiatan dan perubahan yang  tidak 
tercapai?

4. Analisa apakah penyebab tersebut mampu diatasi atau tidak?
(Kaitkan dengan asumsi dan resiko yang ada di perencanaan)

5. Jika ya, lanjutkan dengan memastikan tidak mengulang 
kesalahan yang sama

6. Jika tidak, buatlah strategi dan kegiatan baru yang lebih realistis
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Praktek Kelompok

• Peserta dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu PPS, LSL, Waria 
dan Penasun.

• Setiap kelompok akan mendiskusikan hasil monitoring dan 
evaluasi program komunitas masing-masing dan menjawab 
pertanyaan-pertanyaan berikut:
– Hasil baik dan belum baik apa saja yang dihasilkan oleh monev 

tersebut? Faktor apa yang cukup mempengaruhi hasil-hasil 
tersebut?

– Apakah rekomendasi atau usulan hasil Monev tersebut dapat 
menjawab permasalahan yang ada? Kenapa?

– Tindakan apa ya penting untuk memperbaiki capaian-capaian 
yang belum baik dari hasil monev tersebut?

– Bagaimana memastikan tindakan-tindakan tersebut 
dilaksanakan untuk perbaikan?

 

 

 

 

 
 
 
 
 



146 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Materi 8: 

PERLUASAN MOBILISASI KOMUNITAS 
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MATERI 8 
PERLUASAN MOBILISASI KOMUNITAS 
 
PENGANTAR  
 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Menuliskan pembelajaran dan praktek-praktek terbaik dari proses mbilisasi komunitas 

 Menyusun strategi perluasan mobilisasi komunitas (termasuk strategi berjejaring dan advokasi) 
 
 

 
Sub Materi 8.1. Menulis pembelajaran, menyusun best parctice 

METODE PEMBELAJARAN   Paparan Fasilitator 

 Curah pendapat 

 Praktek kelompok 

 Diskusi pleno 

 Pembelajaran dan penekanan 

TEMPAT  Ruangan yang cukup untuk menampung peserta 
WAKTU  45 menit 

ALAT DAN BAHAN  Kertas plano, spidol, LCD proyektor, Lembar praktik lapangan 
dan form diskusi kelompok 

MEDIA PEMBELAJARAN  LBB 8.1 Pembelajaran dan best practice  

BAHAN BACAAN   

 

PROSES PEMBELAJARAN  
Persiapan 

1) Siapkan LBB 8.1 Menyusun pembelajaran dan best practice LBB untuk ditayangkan melalui 
LCD proyektor. Apabila tidak tersedia LCD proyektor, salin LBB tersebut dalam kertas plano. 

2) Siapkan 4 contoh best practice program-program penanggulangan HIV-AIDS di komunitas 

Pelaksanaan 
1) Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai perkenalan dan tujuan yang ingin dicapai. 
2) Tampilkan LBB 8.1 Pembelajaran dan best practice dan jelaskan kepada peserta. 
3)  Fasilitator membuka ruang bagi peserta untuk berbagi, bertanya atau mengklarifikasi atas 

materi yang disampaikan. 
4) Fasilitator mencatat point-point penting dari curah pendapat peserta. Jika diperlukan, 

lakukan klarifikasi dan penajaman-penajaman terhadap jawaban peserta. 
5) Lakukan praktek kelompok dengan cara: 
 Peserta dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu WPS, LSL, Waria dan Penasun. Anggota setiap 

kelompok merupakan anggota pada diskusi kelompok sebelumnya.  
 Jika kelompok terdiri satu komunitas, bagilah jumlah kelompok berdasarkan kebutuhan 
 Setiap kelompok akan mencoba praktek menulis best practice dari pelaksanaan program 

komunitas masing-masing dengan cara sebagai berikut: 
 Kelompok mendiskusikan komunitas mana dan program apa yang akan menjadi best 

practice 
 Kelompok memlih substansi apa yang bisa dijadikan best practice 
 Kelompok menuliskan best practice antara 1-2 halaman 
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6) Tanyakan kepada peserta mengenai kejelasan instruksi diskusi kelompok. Jika ada yang 

belum jelas, jelaskan kembali instruksinya. 
7) Tawarkan waktu untuk menyelesaikan jawaban tersebut kepada peserta, paling lama 30 

menit. 
8) Bagilah kelompok berdasarkan komunitas masing-masing. Kemudian bagikan lembar kasus, 

kertas plano dan spidol untuk setiap kelompok 
9) Dampinglah setiap kelompok dalam melakukan diskusi sampai selesai. 
10) Masing-masing kelompok diminta mewakilkan seorang anggotanya membaca hasil praktek 

kelompok.  
11) Berikan kepada peserta dari kelompok lain untuk bertanya dan mengklarifikasi. 
12) Catatlah poin-poin penting untuk setiap kelompok. 

Jika dinilai cukup, tutuplah sessi dengan memberikan penekanan-penekanan substansi yang dinilai 

penting. 

 
LEMBAR BAHAN BELAJAR 
LBB LBB 8.1 Pembelajaran dan best practice  
 
BAHAN BACAAAN  
 

SUB MATERI 8.2. MENYUSUN STRATEGI PERLUASAN MOBILISASI KOMUNITAS  
 

Sub Materi 8.2. Menyusun 
strategi perluasan 
mobilisasi komunitas  

Sub Materi 8.2. Menyusun strategi perluasan mobilisasi komunitas  

Sub Materi 8.2. Menyusun 
strategi perluasan 
mobilisasi komunitas  

Sub Materi 8.2. Menyusun strategi perluasan mobilisasi komunitas  

Sub Materi 8.2. Menyusun 
strategi perluasan 
mobilisasi komunitas  

Sub Materi 8.2. Menyusun strategi perluasan mobilisasi komunitas  

Sub Materi 8.2. Menyusun 
strategi perluasan 
mobilisasi komunitas  

Sub Materi 8.2. Menyusun strategi perluasan mobilisasi komunitas  

Sub Materi 8.2. Menyusun 
strategi perluasan 
mobilisasi komunitas  

Sub Materi 8.2. Menyusun strategi perluasan mobilisasi komunitas  

Sub Materi 8.2. Menyusun 
strategi perluasan 
mobilisasi komunitas  

Sub Materi 8.2. Menyusun strategi perluasan mobilisasi komunitas  

 

PROSES PEMBELAJARAN  
Persiapan 

1) Siapkan LBB 8.2 Menyusun strategi perluasan mobilisasi komunitas untuk ditayangkan 
melalui LCD proyektor. Apabila tidak tersedia LCD proyektor, salin LBB tersebut dalam kertas 
plano. 
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Pelaksanaan 

1) Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai tujuan yang ingin dicapai. 
2) Tampilkan LBB 4.2 tentang memulai pengorganisaian komunitas dan jelaskan kepada 

peserta. 
3) Fasilitator membuka ruang bagi peserta untuk berbagi, bertanya atau mengklarifikasi atas 

materi yang disampaikan. 
4) Fasilitator mencatat point-point penting dari curah pendapat peserta. Jika diperlukan, 

lakukan klarifikasi dan penajaman-penajaman terhadap jawaban peserta. 
5) Jika dinilai cukup, berikanlah penekanan-penekanan dan lanjutkan pada materi selanjutnya. 
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Pembelajaran 
dan Best 
Practice

Materi 8.1

Perluasan Mobilisasi Komunitas

 
 
 

Apa itu pembelajaran?

• Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dipetik dari 
proses-proses mobilisasi komunitas yang telah kita 
lakukan.

• Pembelajaran yang terorganisasi timbul melalui 
serangkaian proses penciptaan dan perolehan gagasan-
gagasan, pengetahuan dan pendekatan-pendekatan 
baru.

• Pembelajaran bisa positif dan negatif
• Pembelajaran bisa digambarkan melalui siklus

pembelajaran, tidak berputar kembali ke titik awalnya 
namun bergerak ke tempat yang berbeda, sesuatu yang 
bergerak dan berubah seperti sebuah spiral.
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Apa itu best practice?

• Best practice bisa diartikan dengan praktik 
terbaik. 

• Bestpractice bisa juga diartikan dengan cerita 
sukses.

• Bestpractice bisa juga diartikan dengan 
pembelajaran positif paling signifikan.

• Cerita sukses mobilisasi komunitas seharusnya  
disajikan melalui media yang diharapkan bisa 
menginspirasi komunitas lain sekaligus menjadi 
contoh pelaksanaannya. 
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Substansi best practice

• Realitas dilapang, merupakan kondisi riil peristiwa, atau kegiatan 
program yang ada dan terjadi dilapang yang diungkapkan dengan 
jujur, utuh dan proporsional.

• Inovasi, dan kreatifitas, kegigihan, perluasan daya upaya untuk 
memperkaya strategi, metode, teknik, dan fasilitasi, dst untuk tetap 
menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan secara optimal.

• Kualitas fasilitasi konsultan, sekumpulan intervensi yang telah di 
dilakukan kepada masyarakat berupa; proses, cara/teknik, 
pendekatan, intensitas, dan hasil yang terbukti menjamin kualitas.

• Pengembangan kapasitas pelaku, upaya optimal pengembangan 
kapasitas pelaku dengan beragam strategi pelaksanaan dan 
pengendalian yang tergambarkan hasilnya melalui kualitas 
pemahaman, pengetahuan dan motivasinya.

 

 

• Perubahan yang terjadi, perubahan pola fikir, pola tindak, 
dan perilaku pada pelaku dan atau komunitas sebagai 
akibat dari intensitas pendampingan yang dilakukan. 
Perubahannya berpola dan terjadi pada kegiatan yang 
lainnya.

• Peluang keberlanjutan, pelaksanaan kegiatan secara 
terpola dan mampu menjadi pranata sosial, secara nyata 
dan sengaja melibatkan secara aktif lembaga masyarakat 
lain, aparat pemerintah, perusahaan swasta dalam 
pelaksanaan kegiatan.

• Kemanfaatan optimal, pelaksanaan kegiatan nyata 
memberikan manfaat bagi kelompok sasaran program; 
pengetahuan, kemudahan, kenyamanan, kelayakan yang 
diperoleh
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Tulisan best practice

• Jenis tulisan untuk best practice pada 
dasarnya bebas dan tidak ada pembatasan 
yang ketat. 

• Tulisan cukup bersahabat untuk dibaca, 
dinikmati, dan di mengerti, sehingga pesannya 
sampai kepada pembaca.

• Isi tulisan padat dan lengkap, menggunakan 
kalimat efektif dalam memuat informasi.

 

  

Menulis Best Practice

• Adakah konsumen (peminat) untuk pengetahuan yang dihasilkan? Hindari 
‘kuburan pengetahuan’, pikirkan siapa yang akan tertarik untuk 
mempergunakan aset pengetahuan itu.

• Apakah setiap orang mengetahui dengan jelas aset pengetahuan apa saja 
yang dimiliki: ruang lingkup, nama, dsb?

• Adakah bahan-bahan yang sudah ada, yang dapat anda jadikan dasar aset
pengetahuan anda misalnya laporan evaluasi, Community of Practice, dsb?

• Susun suatu daftar yang berisi contoh-contoh dan cerita-cerita, dsb. 
• Buat hubungan-hubungan dengan orango-rang dan organisasi
• Pastikan (uji kembali) penemuanpenemuan dan cari tambahan-tambahan 

dan perubahan-perubahan.
• Publikasikan aset pengetahuan sehingga tersedia bagi yang berminat.
• Pergunakan media yang sesuai untuk mencapai kelompok sasaran yang 

berbeda.
• Jagalah aset pengetahuan agar tetap hidup - pelopori umpan balik, 

perbaharui data secara teratur, dsb.
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Praktek Kelompok

• Peserta dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu WPS, 
LSL, Waria dan Penasun. 

• Setiap kelompok akan mencoba praktek menulis 
best practice dari pelaksanaan program 
komunitas masing-masing dengan cara sebagai 
berikut:
– Kelompok mendiskusikan komunitas mana dan 

program apa yang akan menjadi best practice
– Kelompok memlih substansi apa yang bisa dijadikan 

best practice
– Kelompok menuliskan best practice antara 1-2 

halaman

 

 

Perluasan 
Mobilisasi 
Komunitas

Materi 8.1

Perluasan Mobilisasi Komunitas
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perluasan mobilisasi komunitas

• bersama-sama berarti melakukan lebih banyak kegiatan 
dalam rangka meningkatkan dampak pada  
penanggulangan HIV-AIDS.

• Kita bisa meningkatkan bersama dalam beberapa cara, 
misalnya, mulai bersama-sama di lokasi baru atau
dengan komunitas baru. 

• Kita dapat menambahkan aktivitas baru untuk mengatasi 
kebutuhan komunitas lain

• juga dapat menambahkan jenis baru dari kegiatan, seperti 
advokasi, jaringan atau sumber daya mobilisasi.

• Hal ini penting untuk merencanakan perluasan adalah 
dengan hati-hati dan bersikap realistis

 

 

Kenapa Perluasan

• meningkatkan dampak dari kegiatan dengan menjangkau 
dan melibatkan lebih banyak orang  terdampak HIV / AIDS

• meningkatkan jangkauan kegiatan, memenuhi kebutuhan 
yang berbeda di komunitas

• memberikan sebuah rangkaian perawatan untuk orang 
yang terkena HIV / AIDS

• memungkinkan pembelajaran dan keterampilan-sharing di 
komunitas

• meningkatkan pengaruh kita pada kebijakan HIV / AIDS 
kebijakan dan pengambil keputusan dengan 
menggabungkan banyak suara

• memperkuat keberlanjutan kegiatan dengan membangun 
link ke sumber daya eksternal.
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Tahapan perluasan

• Membangun proses mobilisasi masyarakat yang sudah 
ada

• Memilih strategi untuk meningkatkan mobilisasi 
– membangun kemitraan, jaringan atau koalisi
– memulai atau membangun CBO
– melakukan kegiatan dengan beberapa komunitas pada 

waktu yang sama

• Advokasi perubahan kebijakan dan implementasinya
• Memperkuat kapasitas
• Mobilisasi sumberdaya untuk aktifitas baru
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Materi 9: 

MENJADI MOBILISATOR KOMUNITAS 
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MATERI 9 
MENJADI MOBILISATOR KOMUNITAS (COMMUNITY ORGANIZER) 
 
 
PENGANTAR  
 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Memahami peran, tugas dan tanggungjawab seorang mobilisator komunitas  

 Memahami prasyarat seorang mobilisator komunitas  
Peserta memahami etika dan code of conduct seorang mobilisator komunitas 

 
SUB MATERI 9.1. PERAN, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB MOBILISATOR  
 

METODE PEMBELAJARAN   Paparan Fasilitator 

 Curah pendapat 

 Pembelajaran dan penekanan 

TEMPAT  Ruangan yang cukup untuk menampung peserta 

WAKTU  45 menit 

ALAT DAN BAHAN  Kertas plano, spidol, LCD proyektor, Lembar praktik lapangan 
dan form diskusi kelompok 

MEDIA PEMBELAJARAN  LBB 9.1 Peran, tugas  dan tanggungjawab mobilisator 
komunitas  

BAHAN BACAAN   

 

PROSES PEMBELAJARAN  
Persiapan 
5) Siapkan LBB 9.1. Peran, tanggung jawab mobilisator komunitas untuk ditayangkan melalui LCD 

proyektor. Apabila tidak tersedia LCD proyektor, salin LBB tersebut dalam kertas plano. 
 

Pelaksanaan 
22. Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai perkenalan dan tujuan yang ingin dicapai. 
23. Ajak peserta bercurah pendapat dengan mengajukan pertanyaan, setelah belajar bersama 

tentang mobilisasi komunitas, jelas dibutuhkan mobilisator komunitas. Lalu peran, tugas dan 
tanggung jawab mobilisator komunitas itu seperti apa? 

24. Berikan kesempatan peserta untuk menyatakan pendapatnya. 
25. Fasilitator mencatat point-point penting dari curah pendapat peserta. Jika diperlukan, lakukan 

klarifikasi dan penajaman-penajaman terhadap jawaban peserta. 
26. Fasilitator membuka ruang bagi peserta untuk berbagi, bertanya atau mengklarifikasi atas 

hasil curah pendapat. 
27. Jika dinilai cukup, tutuplah sessi dengan memberikan penekanan-penekanan substansi yang 

dinilai penting. 
 

LEMBAR BAHAN BELAJAR 
LBB 9.1  
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BAHAN BACAAAN  
 

SUB MATERI 9.2. PRASYARAT MOBILISATOR KOMUNITAS  
 

METODE PEMBELAJARAN   Paparan Fasilitator 

 Curah pendapat 

 Diskusi kelompok 

 Diskusi pleno 

 Pembelajaran dan penekanan 

TEMPAT  Ruangan yang cukup untuk menampung peserta 

WAKTU  45 menit 

ALAT DAN BAHAN  Kertas plano, spidol, LCD proyektor, Lembar praktik lapangan 
dan form diskusi kelompok 

MEDIA PEMBELAJARAN  LBB 9.2 Prasyarat mobilisator komunitas  

 

BAHAN BACAAN   

 

PROSES PEMBELAJARAN  
Persiapan 
1) Siapkan LBB 9.2 Prasyarat mobilisator komunitas untuk ditayangkan melalui LCD proyektor. 

Apabila tidak tersedia LCD proyektor, salin LBB tersebut dalam kertas plano. 

 
Pelaksanaan 
1) Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai perkenalan dan tujuan yang ingin dicapai. 
2) Tampilkan LBB 9.2 Prasyarat mobilisator komunitas dan jelaskan kepada peserta tentang 

diskusi kelompok yang akan dilakukan. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok dengan fokus 
sebagai berikut: 

o Kelompok 1. Pengetahuan, dengan pertanyaan pengetahuan apa yang musti dimiliki 
oleh mobilisator komunitas 

o Kelompok 2. Keterampilan, dengan pertanyaan keterampilan apa yang musti dimiliki 
oleh mobilisator komunitas 

o Kelompok 3. Sikap, dengan pertanyaan sikap seperti apa yang musti dimiliki oleh 
mobilisator komunitas  

 
3) Tanyakan kepada peserta mengenai kejelasan instruksi diskusi kelompok. Jika ada yang belum 

jelas, jelaskan kembali instruksinya. 
4) Tawarkan waktu untuk menyelesaikan jawaban tersebut kepada peserta, paling lama 20 

menit. 
5) Bagilah kelompok secara acak. 
6) Fasilitator membagikan kertas plano dan spidol 
7) Dampingilah setiap kelompok dalam melakukan diskusi sampai selesai. 
8) Masing-masing kelompok diminta untuk menempelkan hasil kerja kelompok di dinding 
9) Mintalah setiap kelompok melihat hasil 2 kelompok lain dan menambahkan, mengurangi, 

klarifikasi dan atau bertanya dengan cara: 

 Menambahkan: dengan menulis tambahan dengan spidol yang berbeda warna 
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 Mengurangi : dengan menggaris bawahi kata-kalimat dengan spidol yang berbeda 
warna 

 Klarifikasi atau bertanya: dengan memberikan tanda tanya pada akhir kalimat 
  

10) Setelah semua kelompok saling kunjung, mintalah setiap kelompok kembali ke hasil masing-
masing. Fasilitator meminta wakil kelompok untuk menyampaikan hasil beserta tambahan, 
pengurangan dan klarifikasi dari kelompok lain. Jika ada klarifikasi atau pertanyaan mintalah 
kelompok untuk memberi tanggapan. 

11) Jika dinilai cukup, tutuplah sesi dengan memberikan penekanan-penekanan substansi yang 
dinilai penting. 

 
 
LEMBAR BAHAN BELAJAR 
LBB 9.2  
 
 
BAHAN BACAAAN  
 
 
SUB MATERI 9.3. ETIKA DAN KODE ETIK MOBILISATOR  
 

METODE PEMBELAJARAN   Paparan Fasilitator 

 Curah pendapat 

 Pembelajaran dan penekanan 

TEMPAT  Ruangan yang cukup untuk menampung peserta 
WAKTU  45 menit 

ALAT DAN BAHAN  Kertas plano, spidol, LCD proyektor, Lembar praktik lapangan 
dan form diskusi kelompok 

MEDIA PEMBELAJARAN  LBB 9.3 Etika dan kode etik  
BAHAN BACAAN   

 
 
PROSES PEMBELAJARAN  
1) Siapkan LBB 9.3. Etika dan kode etik mobilisator komunitas untuk ditayangkan melalui LCD 

proyektor. Apabila tidak tersedia LCD proyektor, salin  LBB tersebut dalam kertas plano. 
 

Pelaksanaan 
1) Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai tujuan yang ingin dicapai. 
2) Tampilkan LBB 9.3. Etika dan kode etik mobilisator komunitas dan jelaskan kepada peserta. 
3) Fasilitator membuka ruang bagi peserta untuk berbagi, bertanya atau mengklarifikasi atas 

materi yang disampaikan. 
4) Fasilitator mencatat point-point penting dari curah pendapat peserta. Jika diperlukan, 

lakukan klarifikasi dan penajaman-penajaman terhadap jawaban peserta. 
5) Jika dinilai cukup, berikanlah penekanan-penekanan dan lanjutkan pada materi selanjutnya. 

 
Lembar Bahan Belajar 

               LBB 9.3  
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 Bahan Bacaaan 
 
 
 

Menjadi 
Mobilisator 
Komunitas

Materi 9.1-3

Menjadi Mobilisator Komunitas

 
 
 

Peran penggerak komunitas

• Mendorong perubahan perilaku
• Memfasilitasi komunitas terutama untuk menemukan

identitas, kesadaran, kebutuhan bersama
• Membangun kepercayaan dan suasana saling menghormati 
• Mendorong partisipasi aktif dan menangani isu-isu yang 

menghambat orang berpartisipasi
• Memfasilitasi diskusi dan pengambilan keputusan dengan 

menggunkan alat dan teknik partisipatif yang tepat 
• Mendorong diskusi dengan cara yang sensitif dan tidak

mengancam
• Membantu untuk menyelesaikan konflik antara anggota 

masyarakat.
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Siapa yang bisa menjadi penggerak?

• Semua orang dari ragam latar belakang:
• Orang yang memiliki nilai dan visi yang sama dengan

komunitas.
• Orang yang memiliki Sikap, perilaku dan ketrampilan

sebagai penggerak komunitas
• Orang yang mampu memotivasi dan membangun 

hubungan yang kuat dan saling percaya dengan 
berbagai jenis orang.

• Bisa bekerja dalam tim
• Siapapun, penggerak harus menjadi anggota, atau 

teman sebaya dengan, kelompok komunitas dimana 
mereka akan bekerja 

 

  

 

Penggerak dari komunitas

Kekuatan:

• Lebih luwes

• Setara dan terbuka.

• Memiliki pemahaman dan hubungan yang kuat 
dengan isu komunitasnya

• Menjadi teladan dalam pencegahan dan
penanggulangan HIV

• Lebih memahami bahasa dan cara berkomunikasi
dengan komunitas
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Penggerak dari luar komunitas

• Penggerak yang berasal dari luar komunitas akan 
menemukan pengetahuan lokal mereka berguna dan 
mungkin sudah memiliki kontak yang baik dengan 
masyarakat.

• Menjadi teladan positif dalam pencegahan dan
penanggulangan HIV

• Penggerak dari luar masyarakat mungkin akan lebih 
mudah untuk bertanya tentang isu-isu sosial atau 
budaya yang menantang asumsi dan merangsang 
diskusi.

• Bahasa adalah isu penting dalam gerakan komunitas

 

 

Sikap mobilisator komunitas

• Kritis, dalam arti mempertanyakan asumsi-asumsi, 
pendapat dan keyakinan

• Rasa hormat yang tulus bagi semua anggota komunitas
• Tidak menghakimi (status, profesi) Contoh: 

PekerjaSeks, Anjal, Pengamen
• Menghargai perbedaan pandangan dan perspektif :

– Identitas Gender
– Orientasi seksual
– SARA

• Percaya komunitas memiliki kapasitas untuk melakukan 
tindakan yang efektif.
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Keterampilan penggerak komunitas

• keterampilan komunikasi yang baik, terutama 
mendengarkan

• keterampilan fasilitasi yang memungkinkan komunitas 
mampu melakukan analisis mereka sendiri 

• Penggunaan teknik partisipatif untuk membantu 
fasilitasi 

• Analisis hubungan kuasa, sosial, gender dan budaya

• Kemampuan menggerakkan komunitas

• Kemampuan untuk menjelaskan asumsi sensitif 
(misalnya tentang peran perempuan).

 

  

 

Pengetahuan penggerak komunitas

• Proses gerakan masyarakat

• Prinsip-prinsip gerakan masyarakat

• Pengetahuan tentang pencegahan, Pengobatan, 
Layanan dan dukungan HIV

• Pengetahuan lainnya yang terkait HIV / AIDS. 
(HAM, Gender, Hukum, Agama)

• Pengetahuan terkait karakteristik komunitas

• Pemahaman tentang isu-isu etika di masyarakat.
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Pengetahuan dan keterampilan lain

• kemampuan untuk membantu pembentukan 
organisasi masyarakat

• kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan 
kapasitas (misalnya keterampilan kepemimpinan
dan membangun jaringan dan kemitraan)

• kemampuan untuk menggerakan sumber daya

• Keterampilan analisa kebijakan dan advokasi

• Keterampilan perencanaan dan tatakelola 
program

 

 

Etika dan kode etik

• Etika adalah seperangkat prinsip-prinsip 
bersama yang membantu kita membuat 
keputusan tentang bagaimana berperilaku 
dalam situasi yang berbeda. Contoh: Salah 
satu etika yang penting untuk kerja HIV / AIDS 
adalah menghormati kerahasiaan. 

• Kode etik menunjukkan prinsip-prinsip etis 
kita dengan perilaku kita: apa yang kita 
lakukan dan apa yang tidak kita lakukan. 
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Lanjutan…

• Sebuah kode etik memandu perilaku kita, membantu 
kita untuk menempatkan prinsip-prinsip etika kita 
dalam praktek. Sebagai contoh, kode etik dapat 
menyatakan bahwa kami menghormati kerahasiaan 
yang berkaitan dengan HIV / AIDS dalam segala situasi.

• Mengembangkan kode etik membantu kita untuk 
berpikir tentang pentingnya berbagai bentuk perilaku 
dan mempersiapkan diri untuk situasi yang berbeda. 

• Sebuah kode etik juga mendorong kita untuk 
bertanggung jawab atas perilaku kita kepada anggota 
masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. 

 

  

 

Contoh kode etik
• Kami akan transparan dan terbuka tentang apa yang kita lakukan dan mengapa kita melakukannya.

• Kami akan menjadi jelas tentang apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan, dan 
menghindari meningkatkan harapan bahwa kita tidak bisa bertemu.

• Kami akan melakukan apa yang kita katakan, dan kita akan menyimpan semua janji-janji yang kita 
buat.

• Kami akan menghormati pengetahuan dan pendapat anggota masyarakat setiap saat.

• Kami akan menghormati kerahasiaan yang berkaitan dengan HIV / AIDS dan informasi sensitif.

• Kami akan memungkinkan partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses gerakan, termasuk 
orang yang sering stigma atau diskriminasi.

• Kami akan mempertimbangkan risiko yang berkaitan dengan kegiatan kami dan memastikan bahwa 
orang-orang mengetahui risiko yang mungkin sebelum mereka terlibat.

• Kami menunjukkan penghargaan untuk semua orang setiap saat.

• Kami menunjukkan sikap tidak menghakimi dan keterbukaan terhadap perbedaan masyarakat.

• Kami menunjukkan kemerataan dengan orang lain dengan semua tindakan kita, misalnya, dengan 
duduk pada tingkat yang sama, dengan tetap dengan anggota masyarakat dan makan makanan 
lokal.

• Kami akan secara aktif berusaha untuk melibatkan anak-anak sepenuhnya dalam proses gerakan 
dengan menciptakan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi dan menunjukkan rasa hormat untuk 
dan minat dalam pandangan mereka.

• Kami akan bertanggung jawab kepada anggota masyarakat setiap saat.
 


