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KATA PENGANTAR 

POB Pengadaan Pendamping Kegiatan Pamsimas TA 2022 ini disusun dengan tujuan untuk 

mengatur tata cara pengadaan pendamping Kegiatan agar didapatkan tenaga pendamping 

yang sesuai dengan kebutuhan Kegiatan Pamsimas. POB ini berlaku sebagai pedoman bagi 

para pelaku Kegiatan Pamsimas khususnya di tingkat pusat dan provinsi dalam 

menyelenggarakan pengadaan pendamping Kegiatan Pamsimas TA 2022. Dengan demikian 

diharapkan seluruh kegiatan pengadaan pendamping Kegiatan Pamsimas TA 2022 dapat 

terselenggara dengan baik sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku.  

Pendamping Kegiatan Pamsimas TA 2022 dalam satu provinsi terdiri dari: (1) Pendamping 

Tingkat Provinsi terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Koordinator Provinsi (Provincial 

Coordinator/PC) merangkap sebagai TA WSS sebanyak 1 (Satu) orang dan TA Manajemen 

Keuangan (Financial Management Specialist) sebanyak 1 (satu) orang, (2) Pendamping 

tingkat kabupaten/kota 1 (satu) orang tenaga pendamping dengan posisi Koordinator 

Kabupaten/Kota (District Coordinator) di masing-masing kabupaten/kota, dan (3) Tingkat 

Desa/Kelurahan didampingi oleh Tim Fasilitator Masyarakat (TFM), satu tim fasilitator 

masyarakat terdiri dari 2 orang fasilitator masyarakat yaitu FM Bidang Teknik Air Minum dan 

FM Bidang Keuangan. Secara umum satu Tim Fasilitator Masyarakat akan mendampingi 

maksimal 6 (enam) desa per tahun.  

Secara umum tugas utama pendamping Kegiatan Pamsimas TA 2022 adalah mendukung 

pelaksanaan Kegiatan Pamsimas agar dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan 

ketentuan, pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran 

Kegiatan. Untuk mendapatkan tenaga pendamping yang memenuhi kompetensi dan 

kualifikasi sesuai ketentuan maka perlu diatur tata cara pengadaannya sebagaimana terdapat 

dalam POB ini.  

Pada akhirnya diharapkan seluruh kegiatan pengadaan Pendamping Kegiatan Pamsimas TA 

2022 ini dapat berjalan dengan baik sehingga pelaksanaan Kegiatan Pamsimas masyarakat 

dapat berjalan sesuai yang diharapkan sebagai bagian dari upaya menyediakan layanan air 

minum dan sanitasi yang layak dan aman bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Jakarta,  Februari 2022 

Ketua CPMU Pamsimas 

 

 

 

 

Novi Rindani, ST., MT 

NIP. 197809232005022001 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Sesuai dengan amanat yang tercantum pada RPJMN 2020-2024, Pemerintah Indonesia 
menargetkan dapat menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang layak dan aman bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Secara nasional, sampai dengan akhir tahun 2020, akses air minum 
yang layak baru tersedia bagi 90.21% dari total penduduk Indonesia, dengan estimasi capaian 
air minum aman sebesar 9,32% dan jaringan perpipaan sebesar 20,69% (Susenas BPS 2020). 
Di antara masyarakat yang belum terlayani tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah di 
perdesaan dan pinggiran kota termasuk kelompok yang paling rentan untuk mengakses air 
minum yang aman dan sanitasi yang layak. 

Di samping itu, Pemerintah saat ini juga dihadapkan pada target pencapaian Sustainable 
Development Goals (SDGs) tahun 2030  khususnya Goal nomor 6 yaitu menjamin 
ketersediaan serta pengelolaan air melalui diantaranya Penyediaan air minum yang aman dan 
terjangkau untuk semua pada tahun 2030 dan peningkatan kualitas air melalui pengendalian 
pencemaran air, limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), serta menurunkan separuh dari air 
limbah yang tidak diolah dan mendorong penerapan daur ulang air buangan pada tahun 2030. 

Untuk menunjang target capaian akses air minum layak dan aman nasional tersebut di atas 
serta masih perlu dikembangkan untuk menjangkau 39 ribu (52%) desa di Indonesia yang 
belum terlayani, maka diperlukan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis 
masyarakat yang akan berkontribusi terhadap tambahan akses layanan air minum yang aman 
dan layak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program yang dimaksud adalah program yang 
akan menjadi platform untuk penyediaan layanan air minum berbasis masyarakat. Program 
Penyediaan Air Minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) telah terbukti dapat 
memberikan kontribusi terhadap pencapaian target nasional dan meningkatkan rasa memiliki 
(sense of belonging) dari masyarakat terhadap keberlanjutan pengelolaan sarana air minum 
dan sanitasi. 

Kegiatan Pamsimas menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, yaitu menempatkan 
masyarakat sebagai salah satu pengambil keputusan utama dan penanggungjawab kegiatan 
serta pengelolaan sarana air minum. Untuk memastikan bahwa seluruh proses implementasi 
program di tingkat masyarakat dapat terlaksana dan memberikan hasil dengan kualitas yang 
baik serta mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk mendukung keberlanjutan Kegiatan, 
maka akan ditugaskan tenaga fasilitator masyarakat di masing-masing kabupaten lokasi 
Kegiatan.   

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pamsimas 2022 di tingkat desa 
kabupaten/kota, dan provinsi maka akan direkrut pendamping di setiap tingkatan.  
Pendampingan di tingkat provinsi akan didukung oleh tim pendamping Provinsi yang tugas 
pokoknya adalah mendukung pelaksanaan Kegiatan Pamsimas Tingkat Provinsi yang 
diantara fungsinya adalah mengawal pelaksanaan Kegiatan Pamsimas agar sesuai dengan 
Pedoman dan Petunjuk Teknis (Juknis); memastikan kualitas pendampingan dan hasil di 
tingkat masyarakat maupun Pemda; memastikan pencapaian jumlah target pemanfaat tingkat 
provinsi; dan peningkatan kapasitas pemda dalam pengelolaan Kegiatan air minum berbasis 
masyarakat. Pendampingan di tingkat kabupaten/kota akan didukung oleh pendamping 
kabupaten/kota yang tugas pokoknya adalah adalah mendukung pelaksanaan Kegiatan 
Pamsimas Tingkat Kabupaten/Kota. 
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1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 

Prosedur Operasional Baku (POB) Pengadaan Pendamping Kegiatan Pamsimas TA 2022 ini 
dimaksudkan sebagai petunjuk, arahan dan sekaligus acuan bagi pihak-pihak terkait dalam 
melakukan proses pengadaan Fasilitator tambahan dan/atau pengganti. 

Adapun tujuan dari POB ini adalah untuk mengatur tata cara pengadaan Pendamping 
Kegiatan Pamsimas agar didapatkan tenaga Pendamping yang sesuai dengan kebutuhan 
Kegiatan Pamsimas TA 2022. 

1.3. PRINSIP 

Pengadaan Pendamping harus memenuhi prinsip-prinsip: 

1. Transparan. Informasi mengenai Pengadaan harus disebarluaskan melalui media yang 
dapat dijangkau masyarakat secara luas dan dapat menjamin kemudahan dalam 
memperoleh informasi yang akurat dan memadai dengan tetap mempertimbangkan 
efektifitas dan efisiensi biaya serta tenaga. 

2. Adil. Kesempatan untuk mengikuti proses Pengadaan Pendamping Kegiatan Pamsimas 
TA 2022 terbuka bagi siapapun dengan tidak dibatasi oleh SARA dan asal-usul.  

3. Kesetaraan Gender. Peluang yang sama diberikan bagi setiap anggota masyarakat baik 
laki-laki maupun perempuan untuk mengikuti proses Pengadaan Pendamping Kegiatan 
Pamsimas TA 2022. 

1.4. PENGGUNA POB 

Secara umum POB ini diperuntukkan bagi para pelaksana/pengelola Kegiatan Pamsimas TA 
2022 di tingkat pusat dan provinsi. Secara rinci pengguna POB dan manfaat untuk masing-
masing pengguna dapat dilihat pada Tabel berikut ini. 

Pengguna Manfaat 

Personil NMC  Mengetahui ketentuan dan tatacara pelaksanaan pengadaan Pendamping 
Kegiatan Pamsimas TA 2022 

Balai Prasarana Permukiman Wilayah ⚫ Mengetahui tata cara pengadaan Pendamping Kegiatan Pamsimas TA 
2022 

⚫ Panduan dalam melakukan proses pengadaan Pendamping Kegiatan 
Pamsimas TA 2022. 

CPMU Pamsimas ⚫ Mengetahui tata cara pengadaan Pendamping Program Pamsimas TA 
2022 

 

 



PAMSIMAS 2022 

 

   

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) 
PENGADAAN PENDAMPING KEGIATAN PAMSIMAS TA 2022 3 

 

BAB 2. KETENTUAN UMUM, PENANGGUNG 

JAWAB DAN PELAKSANA 

2.1. KETENTUAN UMUM 

1. Pendamping Kegiatan Pamsimas Tahun 2022 yang dimaksud dalam hal ini terdiri dari: 
a. Pendamping Tingkat Provinsi terdiri dari: 1) Koordinator Provinsi, dan 2) Tenaga 

Ahli Manajemen Keuangan 
b. Pendamping Tingkat kabupaten/kota yaitu Koordinator Kabupaten/Kota 
c. Tim Fasilitator Masyarakat Tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari: 1) FM Bidang 

Teknik Air Minum dan 2) FM Bidang Keuangan (Pemberdayaan Masyarakat)  
2. Rincian tugas Pendamping Tingkat Provinsi, Koordinator Kabupaten dan Tim Fasilitator 

Masyarakat (TFM) dijelaskan dalam Kerangka Acuan Kerja Pendamping Kegiatan 
PAMSIMAS Tahun 2022 (Lampiran 1: Kerangka Acuan Kerja Pendamping Kegiatan 
PAMSIMAS Tahun 2022).   

3. Proses pengadaan Pendamping Kegiatan Pamsimas Tahun 2022 dilakukan di tingkat 
Provinsi dan pengendalian sepenuhnya oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman 
Wilayah (PPW) Provinsi  

4. Pelaksanaan pengadaan Pendamping Kegiatan Pamsimas Tahun 2022 dilakukan oleh 
Balai PPW dengan membentuk Tim Pengadaan Pendamping Kegiatan Pamsimas Tahun 
2022. 

5. Dalam rangka upaya efiensi dan efektifitas pengelolaan kegiatan, maka pengadaan 
pendamping kegiatan Pamsimas tahun 2022 dapat dilakukan satu kali untuk memenuhi 
kebutuhan Pendamping selama tahun 2022 serta dapat mempersiapkan cadangan untuk 
mengisi kekosongan personil atau kebutuhan penambahan personil pada lokasi baru 

2.2. PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA PENGADAAN 

2.2.1. Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) 

Balai PPW adalah penanggung jawab pengendalian pelaksanaan pengadaan Pendamping 
Kegiatan Pamsimas Tahun 2022 mulai dari merencanakan pengadaan Pendamping (Tingkat 
Provinsi, Tingkat Kabupaten dan Tim Fasilitator Masyarakat (TFM)), melaksanakan rekrutmen 
dan menerbitkan surat penetapan. Adapun tugas Balai PPW dalam pengadaan pendamping 
adalah sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan proses pengadaan pendamping Kegiatan Pamsimas TA 2022;  

2. Membentuk dan menetapkan Tim Pengadaan; 

3. Memantau dan memastikan proses pengadaan fasilitator telah dilaksanakan sesuai 
dengan Prosedur Operasional Baku; 

4. Menerbitkan surat penetapan; 

5. Menyampaikan surat pemberitahuan tentang laporan pelaksanaan pengadaan 
pendamping Kegiatan Pamsimas TA 2022 kepada Direktorat Air Minum melalui Subdit 
Wilayah. 

 

2.2.2. Tim Pengadaan Pendamping Kegiatan Pamsimas Tahun 2022 

1. Tim Pengadaan Fasilitator dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Balai PPW  
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2. Tim Pengadaan berkedudukan di Provinsi. 

3. Tim Pengadaan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan calon fasilitator yang akan 
diseleksi yang sekurang – kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota; 

4. Tugas Tim Pengadaan Pendamping adalah: 

a. Mempersiapkan jadwal rencana kegiatan pengadaan pendamping Kegiatan 
Pamsimas tahun 2022 (Lampiran 2. Contoh format jadwal seleksi) 

b. Mengumumkan/publikasi tentang Lowongan Kerja (Lampiran 3. Contoh Publikasi 
Lowongan Kerja Pendamping Kegiatan Pamsimas Tahun 2022); 

c. Menerima dokumen lamaran dari para pelamar dan selanjutnya dimasukkan dalam 
daftar nama peserta seleksi pasif/administratif pengadaan pendamping (Lampiran 4. 
Form Daftar Nama Peserta Seleksi Pasif)   

d. Melaksanakan seleksi pasif/administratif terhadap lamaran dari pelamar yang masuk 
dengan melakukan pemeriksaan terhadap:  

1) Surat lamaran 

2) Daftar Riwayat Hidup (DRH) 

3) Foto Copy Ijasah 

4) Pas foto  

5) Foto Copy KTP 

6) Foto Copy Kontrak Kerja/Referensi Kerja  

e. Menetapkan pelamar yang lulus seleksi pasif/administratif dan selanjutnya 
dimasukkan dalam daftar nama peserta yang lulus seleksi pasif/administrasi 
(Lampiran 5. Format Hasil Seleksi Pasif) 

f. Mengundang para pelamar yang lolos seleksi pasif mengikuti Seleksi 
Aktif/wawancara sesuai tahapan pelaksanaan yang direncanakan dengan 
menunjukkan dokumen: 

1) Ijasah Asli/Foto Copy Ijasah yang dilegalisir 

2) KTP Asli 

3) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian; 

4) Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai Format dari Tim Pengadaan yang sudah diisi lengkap 
(Lampiran 6 Format Daftar Riwayat Hidup) 

5) Surat pernyataan dari calon peserta (Lampiran 7. Contoh Surat Pernyataan Bersedia 
Ditempatkan)  

g. Melaksanakan Seleksi Aktif berupa Tes Tertulis dan Wawancara/Uji Kompetensi 
serta memberikan penilaian. 

h. Memutuskan kelulusan peserta seleksi aktif/wawancara yang dinyatakan layak untuk 
menjadi pendamping Kegiatan Pamsimas Tahun 2022. 

i. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi pasif dan seleksi aktif kepada Balai PPW. 
j. Mengumumkan hasil Seleksi Aktif setelah mendapatkan mendapat penetapan dari 

Balai PPW. 
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BAB 3. TATA CARA PENGADAAN 

3.1. TAHAPAN PROSES PENGADAAN  

Secara garis besar tahapan proses pengadaan Pendamping Kegiatan Pamsimas TA 2022 

disajikan pada tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1. Tahapan Proses Pengadaan Pendamping Kegiatan Pamsimas TA 2022 

No. Tahapan Proses Keterangan Output 

Durasi 

Waktu 

Maksimal 

1 Persiapan Balai PPW mempersiapkan proses 

pengadaan meliputi: (1) Pembentukan Tim 

Pengadaan, (2) Pertemuan Persiapan, (3) 

Mempersiapkan kelengkapan yang 

dibutuhkan 

1. Terbentuknya Tim Pengadaan. 
2. Jadwal Pelaksanaan 
3. Kelengkapan dokumen untuk 

pelaksanaan pengadaan 
4. Alamat email untuk pengiriman 

undangan dan penerimaan 
lamaran 

3 Hari Kerja 

2 Pengumuman 

Lowongan Kerja 

Balai PPW mengumumkan lowongan 

Pendamping Kegiatan Pamsimas Tahun 

2022 melalui, diantaranya: (1) Media 

Cetak Lokal, (2) Papan Pengumuman 

Instansi Pemerintah terkait, (3) Website 

terkait dan lain-lain 

Iklan Lowongan Fasilitator Tayang 

di media cetak local, Papan 

Pengumuman Instansi 

Pemerintah, website dan lain-lain 

5 Hari Kerja 

3 Penerimaan 

Lamaran 

Penerimaan lamaran dilakukan pada 

rentang waktu yang ditetapkan pada 

Pengumuman Lowongan 

Daftar lamaran yang masuk dan 

dokumen lamaran dari pelamar 

4 Seleksi 

Pasif/Administratif 

Tim Pengadaan melakukan seleksi 

terhadap dokumen lamaran yang masuk 

untuk: (1) meneliti kesesuaian, kebenaran 

dan kelengkapan berkas lamaran, dan (2) 

pemenuhan kualifikasi yang ditentukan 

yaitu usia dan latar belakang pendidikan. 

(1) Hasil seleksi, kebenaran, 

kesesuaian dan kelengkapan 

berkas dan pemenuhan kualifikasi. 

(2) Daftar pelamar yang lulus 

berdasarkan hasil evaluasi untuk 

diundang pada seleksi 

aktif/wawancara. 

5 Hari Kerja 

5 Undangan untuk 

seleksi 

aktif/wawancara 

Tim Pengadaan mengundang Pelamar 

yang lulus seleksi pasif/administrasi untuk 

mengikuti seleksi aktif/wawancara   

Daftar Pelamar yang diundang 

dan menyatakan kesediaan untuk 

hadir seleksi aktif/wawancara  

2 Hari Kerja 

6 Seleksi 

Aktif/Wawancara 

Tim Pengadaan melakukan seleksi 

aktif/wawancara meliputi: (1) Test 

kompetensi tertulis, dan (2) Test 

wawancara/uji kompetensi,  

1. Daftar Pelamar yang telah 
mengikuti seleksi 
aktif/wawancara. 

2. Daftar nilai hasil seleksi 
aktif/wawancara 

3. Daftar pelamar yang 
dinyatakan lulus  

4. Laporan hasil seleksi 
aktif/wawancara  

3 hari kerja 

7 Penetapan 

Pendamping 

Kegiatan  

Berdasarkan hasil seleksi aktif/wawancara 

yang dilakukan maka Balai PPW 

menerbitkan Surat Penetapan 

Surat Balai PPW perihal 

Penetapan Penetapan 

Pendamping Kegiatan Pamsimas 

2 Hari Kerja 
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No. Tahapan Proses Keterangan Output 

Durasi 

Waktu 

Maksimal 

Pendamping Kegiatan Pamsimas Tahun 

2022 

tahun 2022 

8 Kontrak Kerja dan 

Mobilisasi 

Pendamping 

Kegiatan 

Pamsimas Tahun 

2022 

Pendamping yang dinyatakan lulus dan 

ditetapkan oleh Balai PPW pada Kegiatan 

Pamsimas tahun 2022 dikontrak dan 

dimobilisasi 

Dokumen Kontrak Kerja dan Surat 

Mobilisasi 

1 Hari Kerja 

9 Penyampaian 

laporan hasil 

pengadaan   

Balai PPW menyampaikan laporan hasil 

Pengadaan Pendamping Kegiatan 

Pamsimas Tahun 2022 kepada Direktorat 

Air Minum melalui Subdit Wilayah 

Laporan hasil Pengadaan 

Pendamping Kegiatan Pamsimas 

Tahun 2022 dari Balai PPW 

1 Hari Kerja 

 

Penjelasan rinci tentang tahapan pengadaan pendamping Kegiatan Pamsimas tahun 2022 
adalah sebagai berikut sebagai berikut: 

 

1. Persiapan 

Mengawali proses pengadaan Pendamping Kegiatan Pamsimas Tahun 2022 maka Balai PPW 
melakukan langkah-langkah persiapan sebagai berikut:  

a. Pembentukan Tim Pengadaan;  

b. Pertemuan Persiapan Pengadaan;  

c. Mempersiapkan kelengkapan meliputi format dan instrumen yang dibutuhkan dalam 
proses pengadaan. 

 

2. Pengumuman Lowongan Kerja 

Dalam rangka mendapatkan kandidat Pendamping yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan 
kebutuhan maka perlu dilakukan penyebarluasan informasi melalui media yang tersedia 
berupa iklan lowongan kerja. Balai PPW menugaskan Tim Pengadaan untuk mengumumkan 
lowongan kerja Pendamping Kegiatan Pamsimas Tahun 2022. Pengumuman lowongan kerja 
dapat menggunakan media atau tempat sebagai berikut: 

✓ Media cetak setempat 

✓ Kampus perguruan tinggi 

✓ Papan pengumuman yang terdapat di instansi pemerintah tingkat provinsi. 

✓ Media Sosial 

✓ Website lowongan kerja atau website terkait. 

 

Informasi yang harus ada di pengumuman lowongan kerja fasilitator adalah: 

✓ Informasi singkat tentang Kegiatan Pamsimas Tahun 2022 

✓ Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar  

✓ Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar 

✓ Alamat pengiriman lamaran 
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✓ Kelengkapan yang harus disampaikan dalam surat lamaran yaitu: (1) Posisi yang 
dilamar, (2) Surat pernyataan kesediaan untuk tinggal dan bekerja di lokasi sasaran 
Kegiatan Pamsimas Tahun 2022  

✓ Lampiran yang harus disertakan dalam surat lamaran, seperti: (1) Foto kopi KTP, (2) 
Foto Kopi Kartu NPWP (3) Fotokopi ijazah yang dilegalisir, (4) Pas Foto 4 x 6, (5) 
Daftar Riwayat Hidup, (5) Foto kopi kontrak atau refferensi kerja 

✓ Batas waktu pengiriman lamaran. 

✓ Pada Iklan Lowongan Kerja di bagian Kualifikasi ditambahkan satu ketentuan yaitu 
“Berasal dari Kabupaten/Provinsi Setempat lebih diutamakan” 

 

Contoh iklan lowongan kerja Pendamping Kegiatan Pamsimas Tahun 2022 dapat dilihat 
pada Lampiran 3: Contoh Publikasi Lowongan Kerja Pengadaan Pendamping Kegiatan 
Pamsimas TA 2022. 

 

3. Penerimaan Lamaran 

Surat lamaran dapat disampaikan oleh pelamar dengan cara: 

✓ Diantar langsung ke alamat yang ditetapkan; 

✓ Dikirim melalui pos/jasa pengiriman/kurir; 

✓ Dikirim melalui  pengiriman elektronik (email) ke alamat email yang ditetapkan. 

Informasi tentang tatacara penyampaian surat lamaran harus dijelaskan pada pengumuman 
lowongan kerja fasilitator.  

Penerimaan lamaran harus sesuai dengan batasan waktu yang telah ditetapkan sebagaimana 
disampaikan pada pengumuman lowongan kerja fasilitator. Lamaran kerja dari pelamar hanya 
bisa diterima pada rentang waktu yang ditetapkan. Jika penyampaian lamaran diluar waktu 
yang ditetapkan, maka secara otomatis lamaran tidak diterima. Tim Pengadaan harus 
membuat rekapitulasi daftar nama pelamar dengan menggunakan format (Lampiran 4. Format 
Daftar Nama Peserta Seleksi Pasif). 

 

4. Seleksi Pasif/Administratif 

Tim Pengadaan melakukan seleksi pasif/administrasi terhadap lamaran yang masuk dengan 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

i. Daftar Nama Peserta Seleksi Pasif/Administratif harus diambil dari data pelamar yang 
mengirimkan lamaran (Lampiran 4. Form Daftar Nama Peserta Untuk Seleksi Pasif.)  

ii. Seleksi Pasif/administrasi terdiri dari: (1) meneliti kesesuaian dan kebenaran dari berkas 
kelengkapan pelamar meliputi surat lamaran, Daftar Riwayat Hidup (DRH ) disertai 
dengan fotocopy ijazah, fotocopy KTP, Fotokopi NPWP, referensi kerja, pas foto 4 x 6, 
dan (2) pemenuhan kualifikasi yang ditentukan yaitu usia, latar belakang pendidikan, dan 
pengalaman kerja. 

iii. Tiga hal diperiksa dalam Seleksi Pasif/Administrasi adalah: (mengacu pada Lampiran 1. 
Kerangka Acuan Kerja Pendamping Kegiatan PAMSIMAS Tahun 2022) 

a) Kesesuaian antara pendidikan yang dipersyaratkan dengan dokumen foto copy 
ijasah; 

b) Kecocokan batas usia yang dipersyaratkan dengan dokumen foto copy KTP; 



PAMSIMAS 2022 

 

   

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) 
PENGADAAN PENDAMPING KEGIATAN PAMSIMAS TA 2022 8 

 

c) Kesesuaian pengalaman kerja pada bidang yang dipersyaratkan dari sisi jumlah tahun 
pengalaman kerja (dikuatkan dengan lampiran refferensi/surat keterangan kerja atau 
kontrak kerja) 

iv. Pelamar dinyatakan MEMENUHI SYARAT untuk mengikuti SELEKSI AKTIF apabila poin 
iii.a) dan iii.b) telah sesuai dengan persyaratan, jika tidak maka berlaku ketentuan 
sebaliknya. 

v. Untuk Posisi Pendamping Provinsi dan Koordinator Kabupaten/Kota selain poin Poin iii.a) 
dan iii.b) maka poin iii.c) menjadi persyaratan dalam penentuan layak atau tidaknya 
pelamar untuk mengikuti tahap seleksi aktif/wawancara. Terkait pengalaman kerja ini 
perlu diperhatikan pemenuhan kesesuaian dengan TOR masing-masing posisi/jabatan 
pada bagian jumlah tahun dan bidang pengalaman kerja pelamar  

vi. Untuk posisi Tenaga Fasilitator Masyarakat poin iii.c) akan digunakan sebagai bahan 
pertimbangan bilamana diperlukan pada tahap Seleksi Aktif. 

vii. Hasil seleksi Pasif/administratif adalah Daftar Nama calon fasilitator yang memenuhi 
syarat mengikuti Seleksi Aktif. 

viii. Jumlah peserta lulus Seleksi Pasif/Administrasi yang akan diundang untuk mengikuti 
seleksi aktif/wawancara dapat mempertimbangkan komposisi sebagai berikut: 

a) Pendamping Provinsi jumlah yang diundang untuk seleksi aktif untuk masing-
masing posisi/jabatan sebanyak 2-5 orang, diambil berdasarkan rangking nilai hasil 
seleksi pasif. 

b) Pendamping kabupaten/kota (Koordinator Kabupaten/kota) jumlah yang diundang 
untuk seleksi aktif sebanyak 2 sampai 3 kali jumlah kebutuhan yang diambil 
berdasarkan rangking nilai hasil seleksi pasif 

c) Posisi Tenaga Fasilitator Masyarakat yang diundang untuk seleksi aktif sebanyak 
2 kali jumlah kebutuhan yang diambil berdasarkan rangking nilai hasil seleksi pasif. 

ix. Hasil evaluasi seleksi pasif/administratif dituangkan rekapitulasi hasil (Tabel 2, 3 dan 4. 
Format Rekapitulasi Hasil Seleksi Pasif) dan hasil keseluruhan dimasukkan dalam format 
hasil seleksi dengan menggunakan format (Lampiran 5: Format Hasil Seleksi pasif)   

 

5. Undangan untuk seleksi aktif/wawancara. 

Pelamar yang lulus seleksi pasif/administratif dihubungi secara langsung oleh Tim Pengadaan 
melalui surat pemberitahuan resmi dan sekaligus undangan untuk mengikuti seleksi 
aktif/wawancara. Undangan disampaikan melalui email kepada masing-masing pelamar. 
Surat yang ditujukan kepada pelamar yang lulus seleksi pasif diantaranya memuat: 

i. Pemberitahuan bahwa yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi pasif/administratif  

ii. Undangan untuk mengikuti seleksi aktif/wawancara  

iii. Metode pelaksanaan seleksi aktif/wawancara (karena masih dalam situasi Pandemi maka 
metode yang digunakan adalah teleconfrence/video confrence/telpon)  

iv. Waktu pelaksanaan seleksi aktif/wawancara 

v. Lampiran soal test tertulis dan format yang harus diisi oleh peserta, diantaranya: 

✓ Format Daftar Riwayat Hidup 

✓ Soal test kompetensi tertulis 

✓ Format surat pernyataan kebenaran Dokumen 
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✓ Format Surat Pernyataan Bersedia Ditempatkan. 

Hasil dari kegiatan ini adalah daftar pelamar yang akan hadir dalam pelaksanaan seleksi 
aktif/wawancara. 

 

6. Seleksi Aktif/wawancara 

Seleksi Aktif/wawancara dilakukan untuk pelamar yang telah lulus seleksi pasif/administratif. 
Seleksi Aktif/wawancara meliputi Tes Tertulis dan Wawancara/Uji Kompetensi. 

i. Tes Tertulis 

Proses seleksi aktif/wawancara lebih disarankan untuk dilakukan dengan metode 
teleconfrence/video confrence/telpon. Soal tes tertulis dikirimkan melalui email kepada 
pelamar bersamaan dengan undangan untuk mengikuti seleksi aktif. 

Jawaban test kompetensi tertulis beserta Format Daftar Riwayat Hidup yang sudah diisi 
lengkap dan dilampiri dokumen pendukung (Fotocopy ijazah yang dilegalisir, fotocopy KTP, 
Fotokopi NPWP, Sertifikat Pelatihan, referensi kerja), Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen 
dan Surat pernyataan bersedia ditempatkan, sudah harus dikirimkan oleh peserta ke alamat 
email Tim Pengadaan selambat-lambatnya 2 hari sebelum pelaksanaan wawancara. 

Adapun ketentuan tes tertulis untuk masing-masing posisi adalah sebagai berikut: 

a) Konsultan Provinsi dan Konsultan Kabupaten/Kota, tes tertulis meliputi 7 (tujuh) 
kompetensi dasar yaitu: (1) Integritas, (2) Kepemimpinan (3) Penyelenggaraan Program 
(4) Analisis Masalah (5) Negosiasi (6) Komunikasi Lisan, dan (7) Komunikasi tertulis. (Soal 
tes tertulis Lampiran 10: Contoh Soal Test Kompetensi Tertulis Pendamping Provinsi Dan 
Kabupaten/Kota) 

b) Tenaga Fasilitator Masyarakat, tes tertulis meliputi 5 (lima) kompetensi dasar yaitu: (1) 
Integritas, (2) Kepemimpinan, (3) Mengembang kan Orang Lain, (4) Membangun Jejaring 
dan Kerjasama, (5) Penyelenggaraan Program / Kegiatan. (Soal tes tertulis Lampiran 11: 
Contoh Soal Test Kompetensi Tertulis Fasilitator Masyarakat) 

Hasil jawaban tes tertulis tersebut akan dijadikan dasar oleh Tim Pengadaan Fasilitator 
Daerah untuk menggali kompetensi calon fasilitator pada proses wawancara/uji kompetensi. 

ii. Wawancara/Uji Kompetensi  

Wawancara/Uji Kompetensi dimaksudkan untuk menggali kompetensi pelamar sesuai dengan 
kompetensi Pendamping Kegiatan Pamsimas Tahun 2022 yang dibutuhkan. Kompetensi yang 
dimaksud meliputi aspek Inti, manajerial dan teknis. Aspek tersebut dijabarkan menjadi 
elemen kompetensi sebagai berikut:  

a) Konsultan Provinsi dan Konsultan Kabupaten/Kota, meliputi 7 (tujuh) kompetensi 
dasar yaitu: (1) Integritas, (2) Kepemimpinan (3) Penyelenggaraan Program (4) Analisis 
Masalah (5) Negosiasi (6) Komunikasi Lisan, dan (7) Komunikasi tertulis. 

b) Tenaga Fasilitator Masyarakat: (1) Integritas, (2) Kepemimpinan, (iii) Mengembangkan 
Orang Lain, (iv) Membangun Jejaring dan Hubungan Kerjasama, dan (v) 
Penyelenggaraan Program dan atau Kegiatan. 

Materi pendukung yang dibutuhkan untuk wawancara/uji kompetensi adalah daftar riwayat 
hidup calon dan hasil tes penelusuran kompetensi tertulis.  

Hasil seleksi aktif ini adalah daftar nama calon pendamping yang direkomendasikan layak 
sesuai tuntutan kompetensi. Selanjutnya daftar nama calon fasilitator tersebut dimasukan ke 
dalam Form Daftar Rekap Nilai Wawancara/Uji Kompetensi Calon Fasilitator (Tabel 9 – Form 
Daftar Rekap Nilai Wawancara/Uji Kompetensi).  
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Hasil seleksi aktif (wawancara/uji kompetensi) calon pendamping selanjutnya dilaporkan oleh 
Tim Pengadaan kepada Balai PPW. Daftar calon yang lulus seleksi aktif (wawancara/uji 
kompetensi) diumumkan melalui: papan pengumuman resmi atau website, serta email atau 
telepon kepada yang bersangkutan sesuai Format Pengumuman Hasil Seleksi Aktif 
(Wawancara/Uji Kompetensi) pada (Lampiran 14- Form Pengumuman Hasil Seleksi Aktif/ 
Wawancara/Uji Kompetensi).  

 

7. Penetapan Pendamping Kegiatan 

Pendamping Kegiatan Pamsimas TA 2022 yang telah lulus seleksi selanjutnya ditetapkan 
dengan Surat Keputusan Balai PPW. 

 

8. Kontrak Kerja dan Mobilisasi Pendamping Kegiatan 

Setelah terbitnya surat penetapan Pendamping Kegiatan Pamsimas tahun 2022 maka 
selanjutnya Pendamping tersebut melakukan kontrak kerja dengan Balai PPW dan kemudian 
dimobilisasi sesuai dengan dengan penugasan. 

 

9. Penyampaian laporan hasil seleksi 

Berdasarkan rangkaian proses pengadaan pendamping yang telah dilakukan oleh Tim 
Pengadaan, maka Balai PPW kemudian mengirimkan laporan hasil pengadaan pendamping 
Kegiatan Pamsimas Tahun 2022 yang ditujukan kepada Direktorat Air Minum melalui Subdit 
Wilayah. Laporan hasil seleksi fasilitator ini menyampaikan informasi tentang: 

✓ Jumlah kebutuhan Pendamping Kegiatan 

✓ Jumlah yang lulus seleksi pasif berdasarkan posisi/jabatan 

✓ Jumlah yang hadir seleksi aktif/wawancara berdasarkan posisi/jabatan 

✓ Jumlah yang lulus seleksi aktif/wawancara berdasarkan posisi/jabatan 

✓ Jumlah yang ditetapkan oleh Balai PPW berdasarkan posisi/jabatan 

3.2. CARA PENILAIAN SELEKSI 

1. Penilaian Seleksi Pasif/Administratif 

Seleksi Pasif/Administrasi adalah penilaian terhadap kesesuaian dan kebenaran dokumen 
pelamar, yang meliputi: 

i. Posisi Konsultan Provinsi dan Koordinator Kabupaten/Kota 

a) Ijasah sesuai kualifikasi yang dilamar, 

b) Pengalaman kerja yang diuraikan di dalam Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan atau 
melebihi dari kualifikasi yang ditetapkan. 

c) Ketersediaan dokumen pendukung daftar riwayat hidup diantaranya fotocopy ijazah, 
fotocopy KTP, Fotokopi NPWP, referensi kerja, pas foto 4 x 6, dan lainnya. 

ii. Posisi Tenaga Fasilitator Masyarakat 

a) Ijasah sesuai kualifikasi yang dilamar, 

b) Usia pada Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan batas usia posisi yang dilamar. 



PAMSIMAS 2022 

 

   

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) 
PENGADAAN PENDAMPING KEGIATAN PAMSIMAS TA 2022 11 

 

 

Ketentuan: 

Pelamar dinyatakan MEMENUHI SYARAT untuk mengikuti seleksi aktif, bila dalam dokumen 
LAMARAN memuat: 

i. Posisi Pendamping Provinsi dan Koordinator Kabupaten/Kota 

a) Ada foto copy Ijasah sesuai dengan kualifikasi yang dilamar 

b) Pengalaman kerja yang diuraikan di dalam Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan atau 
melebihi dari kualifikasi yang ditetapkan 

c) Ketersediaan dokumen pendukung daftar riwayat hidup diantaranya fotocopy ijazah, 
fotocopy KTP, Fotokopi NPWP, referensi kerja, pas foto 4 x 6, dan lainnya. 

 

ii. Posisi Tenaga Fasilitator Masyarakat 

a) Ada foto copy Ijasah sesuai dengan kualifikasi yang dilamar 

b) Ada foto copy KTP yang menegaskan usia pelamar sesuai persyaratan batas usia. 

 

Nama-nama peserta yang diseleksi pasif hasilnya dimasukkan kedalam format dengan contoh 
sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Seleksi Pasif Pelamar Koordinator Provinsi 

No. Nama 

Jumlah 
Pengalaman 
Kerja yang 

sesuai 
(Bulan) 

Foto Copy Ijazah Foto Kopi KTP 

Keterangan 
Ada 

Tidak 
Ada 

Sesuai 
Tidak 

Sesuai 
Ada 

Tidak 
Ada 

Sesuai 
Tidak 

Sesuai 

1 Aziz 102 (9 tahun 6 
bulan) 

√  √  √  √  Memenuhi 
Syarat untuk 
Seleksi Aktif. 

2 Andre 20 (1 tahun 8 
bulan) 

√  √  √  √  Tidak 
Memenuhi 
Syarat untuk 
Seleksi Aktif 

3 Nuromlah 61 (5 tahun 1 
bulan) 

√  √  √   √ Tidak 
Memenuhi 
Syarat untuk 
Seleksi Aktif 

4 Dst…           
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Tabel 3 Rekapitulasi Hasil Seleksi Pasif Pelamar Koordinator Kabupaten/Kota 

No. Nama 

Jumlah 
Pengalaman 
Kerja yang 

sesuai 
(Bulan) 

Foto Copy Ijazah Foto Kopi KTP 

Keterangan 
Ada 

Tidak 
Ada 

Sesuai 
Tidak 

Sesuai 
Ada 

Tidak 
Ada 

Sesuai 
Tidak 

Sesuai 

1 Intan 96 (8 tahun) √  √  √  √  Memenuhi 
Syarat untuk 
Seleksi Aktif. 

2 Kinanti 18 (1 tahun 6 
bulan) 

√   √ √  √  Tidak 
Memenuhi 
Syarat untuk 
Seleksi Aktif 

3 Ferdi 36 (3 tahun) √  √  √  √  Memenuhi 
Syarat untuk 
Seleksi Aktif 

4 Dst…           

 

Tabel 4 Rekapitulasi Hasil Seleksi Pasif Pelamar Tenaga Fasilitator Masyarakat 

No. Nama 
Posisi 

Dilamar 

Jumlah 
Pengalaman 
Kerja (bulan) 

Foto Copy Ijazah Foto Kopi KTP 

Keterangan 
Ada 

Tidak 
Ada 

Sesuai 
Tidak 

Sesuai 
Ada 

Tidak 
Ada 

Sesuai 
Tidak 

Sesuai 

1 Andre FM Teknik 
Air Minum 

12 √  √  √  √  Memenuhi 
Syarat untuk 
Seleksi Aktif. 

2 Sasmi FM 
Keuangan 

0 √  √  √  √  Memenuhi 
Syarat untuk 
Seleksi Aktif 

3 Mita FM Teknik 
Air Minum 

8 √  √  √  √  Memenuhi 
Syarat untuk 
Seleksi Aktif 

4 Tami FM 
Keuangan 

36 √  √  √   √ Tidak 
Memenuhi 
Syarat untuk 
Seleksi Aktif 

4 Dst…            

 

Penjelasan: 

✓ Bila salah satu antara foto copy Ijasah atau foto copy KTP tidak ada dalam dokumen 
lamaran, maka nama yang ada dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT untuk mengikuti 
seleksi aktif. 

✓ Bila PENDIDIKAN atau USIA (khusus untuk posisi Fasilitator Masyarakat batas usia 
maksimal 50 tahun) tidak sesuai dengan persyaratan, maka nama yang ada dinyatakan 
TIDAK MEMENUHI SYARAT untuk mengikuti seleksi aktif. 

✓ Kontrak Kerja/Referensi Kerja digunakan sebagai pembuktian terhadap pengalaman 
pelamar yang tertulis dalam Daftar Riwayat Hidup serta kesesuaian yang mendukung 
pelaksanaan tugasnya untuk Posisi Pendamping Provinsi dan Koordinator 
Kabupaten/Kota  

✓ Hasil seleksi pasif dimuat dalam Form Hasil Seleksi Pasif (Lampiran 5: Format Hasil 
Seleksi Pasif). 
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Apabila pada seleksi pasif/administratif yang dilakukan ternyata jumlah yang lulus 
melebihi dari jumlah target yang harus diundang pada seleksi aktif/wawancara, maka 
yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Fasilitator adalah: 

a. Menyusun daftar pelamar yang memenuhi syarat diranking sesuai pengalaman kerja yang 
terlama sampai dengan yang tersingkat. Jumlah yang diundang pada seleksi Aktif adalah 
berdasarkan peringkat dan disesuaikan dengan target yang akan diundang.  

b. Kelebihan daftar calon fasilitator tersebut dapat digunakan kembali untuk mengikuti 
seleksi aktif apabila hasil kelulusan seleksi aktif kurang dari kebutuhan. 

 

2. Penilaian Seleksi Aktif/Wawancara 

Penilaian wawancara/uji kompetensi dilakukan oleh Tim Pengadaan Pendamping yang akan 
melakukan penilaian langsung terhadap pelamar melalui proses wawancara. Aspek yang 
dinilai dalam Wawancara/Uji Kompetensi adalah aspek inti, managerial dan teknis dengan 
elemen kompetensi:  

a. Posisi Pendamping Provinsi (Koordinator Provinsi dan TA Manajemen Keuangan) 
dan Koordinator Kabupaten/Kota, meliputi 7 (tujuh) kompetensi dasar yaitu: (1) 
Integritas, (2) Kepemimpinan (3) Penyelenggaraan Program (4) Analisis Masalah (5) 
Negosiasi (6) Komunikasi Lisan, dan (7) Komunikasi tertulis. 

b. Posisi Tenaga Fasilitator Masyarakat: (1) Integritas, (2) Kepemimpinan, (iii) 
Mengembangkan Orang Lain, (iv) Membangun Jejaring dan Hubungan Kerjasama, dan 
(v) Penyelenggaraan Program dan atau Kegiatan. 

Adapun materi wawancara/uji kompetensi yang digunakan adalah pengalaman 
kerja/pendidikan berdasarkan daftar riwayat hidup calon fasilitator yang diserahkan pada saat 
pendaftaran ulang dan hasil tes tertulis peserta serta hasil test kompetensi tertulis. 

Dari wawancara akan dapat disimpulkan bahwa calon pendamping/assessi berada pada level 
berapa (Lampiran 11 - Form Lembar Penilaian Wawancara/Uji Kompetensi Calon Pendamping 
Provinsi/Koordinator Kabupaten/Kota dan Lampiran 13: Form Lembar Penilaian 
Wawancara/Uji Kompetensi Calon Tenaga Fasilitator Masyarakat)  sesuai dengan standar 
kompetensi pada masing – masing posisi. 

Seorang Pendamping dituntut mempunyai kompetensi pada tingkatan tertentu sesuai dengan 
kebutuhan. Standar kompetensi fasilitator untuk masing - masing posisi dapat dilihat pada 
tabel berikut: 

 

Tabel 5 Standar Kompetensi Pendamping Provinsi dan Koordinator Kabupaten/kota 

No Posisi 

Integritas 
Kepemimpi

nan 

Penyelengg
araan 

Program 
dan 

Anggaran 

Berfikir 
Analisis 

Negosiasi 
Komunikasi 

Lisan 
Komunikasi 

Tertulis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Koordinator Provinsi 3 3 3 3 4 3 4 

2 TA Manajemen 
Keuangan 

3 3 3 3 4 3 4 

2 Koordinator 
Kabupaten/Kota 

3 3 3 3 4 3 4 
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Tabel 6 Standar Kompetensi Tenaga Fasilitator Masyarakat 

No Posisi 
Integritas Kepemimpinan 

Mengembangkan 
Orang Lain  

Membangun 
Jejaring dan 
Kerjasama 

Penyelenggaraan 
Program dan 

Anggaran 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 TFM Bidang Teknik Air 
Minum 

3 2 2 2 2 

2 TFM Bidang 
Keuangan 

3 2 2 2 2 

 

Selesai wawancara, hasil penilaian masing masing elemen kompetensi untuk setiap assessi 
dibandingkan dengan standar kompetensi fasilitator untuk mengetahui GAP/selisih kurang 
atau lebih. 

Selanjutnya dilakukan penghitungan jumlah elemen kompetensi yang tidak sesuai dengan 
standar kompetensi untuk menentukan assessi berada pada tingkatan/level tertentu dengan 
mengacu pada Tabel Kategori Kompetensi berikut ini. 

 

Tabel 7. Kategori Kompetensi 

Kategori 
Kompetensi 

Jumlah Kompetensi 
yang Tidak Sesuai 

Keterangan kategori 

A ≧ 1 Melebihi Standar kompetensi (MS) 

B (-1) s/d 0 Memenuhi Standar Kompetensi (MSK) 

C (-2) Cukup Memenuhi Standar Kompetensi (CMS) 

D (-3) Kurang memenuhi standar kompetensi (KMS) 

E ≧ -4 Tidak memenuhi standar kompetensi (TMS) 

Asesor membuat kesimpulan hasil tes kompetensi dari seluruh assessi pada masing-masing 
posisi yang disajikan dalam satu format seperti pada Tabel 4. (Lihat contoh kasus: Uji 
Kompetensi Tenaga Fasilitator Masyarakat). 

Tabel 8: Contoh Perhitungan Kompetensi Asesi dengan Standar kompetensi 
Koordinator Kabupaten/Kota 

KOMPETENSI  STANDAR  ASSESSI GAP 

1. Integritas 3 3 0 

2. Kepemimpinan 3 4 +1 

3. Penyelenggaraan Program dan / atau Kegiatan 3 3 0 

4. Berpikir Analisis 3 3 0 

5. Negosiasi 4 4 0 

6. Komunikasi Lisan 3 4 +1 

7. Komunikasi Tertulis 4 3 -1 

Jumlah Kompetensi yang Tidak Sesuai - 1 

KATEGORI B (Memenuhi Standar Kompetensi) 
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Catatan:  

1. Penghitungan hanya berdasarkan jumlah kompetensi yang tidak sesuai saja (bukan 
nominal); 

2. Jumlah kompetensi bisa plus (+) jika tidak ada kompetensi yang minus (-) 

 

Tabel 9. Contoh Kesimpulan Hasil Uji Kompetensi Koordinator Kabupaten/Kota 

No Nama Asesi 

Integritas 
kepemim 

pinan 

Peny. 

program 

Berpikir 

Analisis 

Nego 

siasi 

Komu 

nikasi lisan 

Komu 

nikasi 

tertulis 
GAP 

LEVEL 
NILAI 

3 3 3 3 4 3 4 

1 Surya 3 4 3 3 4 4 4 3 A 

2 Remon 3 3 3 3 4 4 3 -1 B 

3 Andri 3 3 4 3 4 4 3 -1 B 

4 Robi 3 3 3 3 3 3 3 -2 C 

5 Asna 3 3 2 3 3 3 3 -3 D 

6 Eman 2 2 2 2 3 3 2 -6 E 

Dalam melakukan wawancara/uji kompetensi, disediakan Form Lembar Penilaian 
Wawancara/Uji Kompetensi seperti pada Form Lembar Penilaian Wawancara/Uji Kompetensi 
(Lampiran 13 - Form Lembar Penilaian Wawancara/Uji Kompetensi Calon Fasilitator).  
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Lampiran 1 -  Kerangka Acuan Kerja Pendamping Kegiatan Pamsimas TA 

2022. 

 

KERANGKA ACUAN KERJA 

PENDAMPING KEGIATAN PAMSIMAS TA 2022 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Sesuai dengan amanat yang tercantum pada RPJMN 2020-2024, Pemerintah Indonesia 

menargetkan dapat menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang layak dan aman 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara nasional, sampai dengan akhir tahun 2020, 

akses air minum yang layak baru tersedia bagi 90.21% dari total penduduk Indonesia, 

dengan estimasi capaian air minum aman sebesar 9,32% dan jaringan perpipaan 

sebesar 20,69% (Susenas BPS 2020). Di antara masyarakat yang belum terlayani 

tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah di perdesaan dan pinggiran kota termasuk 

kelompok yang paling rentan untuk mengakses air minum yang aman dan sanitasi yang 

layak.    

Disamping itu, Pemerintah saat ini juga dihadapkan pada target pencapaian 

Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030  khususnya Goal nomor 6 yaitu 

menjamin ketersediaan serta pengelolaan air melalui diantaranya Penyediaan air 

minum yang aman dan terjangkau untuk semua pada tahun 2030 dan peningkatan 

kualitas air melalui pengendalian pencemaran air, limbah Bahan Berbahaya Beracun 

(B3), serta menurunkan separuh dari air limbah yang tidak diolah dan mendorong 

penerapan daur ulang air buangan pada tahun 2030.  

Untuk menunjang target capaian akses air minum layak dan aman nasional tersebut di 

atas serta  masih perlu dikembangkan untuk menjangkau 39 ribu  (52%)  desa di 

Indonesia yang belum terlayani,  maka diperlukan program penyediaan air minum dan 

sanitasi berbasis masyarakat yang akan berkontribusi terhadap tambahan akses 

layanan air minum yang aman dan layak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program 

yang dimaksud adalah program yang akan menjadi platform untuk penyediaan layanan 

air minum berbasis masyarakat. Program Penyediaan Air Minum dan sanitasi berbasis 

masyarakat (Pamsimas) telah terbukti dapat memberikan kontribusi terhadap 

pencapaian target nasional dan meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) dari 

masyarakat terhadap keberlanjutan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.  

Kegiatan Pamsimas menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, yaitu 

menempatkan masyarakat sebagai salah satu pengambil keputusan  utama dan 

penanggungjawab kegiatan serta pengelolaan sarana air minum. Untuk memastikan 

bahwa seluruh proses implementasi kegiatan di tingkat masyarakat dapat terlaksana 

dan memberikan hasil dengan kualitas yang baik serta mewujudkan masyarakat yang 

mandiri untuk mendukung  keberlanjutannya, maka akan ditugaskan tenaga fasilitator 

masyarakat di masing-masing kabupaten lokasi kegiatan.   

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Pamsimas 2022 di tingkat desa 

kabupaten/kota, dan provinsi maka akan direkrut pendamping kegiatan di setiap 

tingkatan.  Pendampingan di tingkat provinsi akan didukung oleh tim pendamping 
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Provinsi yang tugas pokoknya adalah mendukung pelaksanaan Kegiatan Pamsimas 

Tingkat Provinsi yang diantara fungsinya adalah mengawal pelaksanaan Kegiatan 

Pamsimas agar sesuai dengan Pedoman dan Petunjuk Teknis (Juknis); memastikan 

kualitas pendampingan dan hasil di tingkat masyarakat maupun Pemda; memastikan 

pencapaian jumlah target pemanfaat tingkat provinsi; dan peningkatan kapasitas 

pemda dalam pengelolaan kegiatan air minum berbasis masyarakat. Pendampingan di 

tingkat kabupaten/kota akan didukung oleh pendamping kabupaten/kota yang tugas 

pokoknya adalah  adalah mendukung pelaksanaan kegiatan Pamsimas Tingkat 

Kabupaten/Kota. 

 

II. TENAGA PENDAMPING PROGRAM 

Tenaga Pendamping Kegiatan Pamsimas Tahun 2022 terdiri dari: 

a. Tingkat Provinsi didampingi oleh tenaga pendamping Provinsi yang terdiri dari 2 

(dua) orang yaitu: 

• Koordinator Provinsi (Provincial Coordinator/PC) merangkap sebagai TA 

WSS sebanyak 1 (Satu) orang 

• TA Manajemen Keuangan (Financial Management Specialist) sebanyak 1 

(satu) orang  

b. Tingkat Kabupaten/Kota didampingi oleh 1 (satu) orang tenaga pendamping 

dengan posisi Koordinator Kabupaten/Kota (District Coordinator) 

c. Tingkat Desa/Kelurahan didampingi oleh Tim Fasilitator Masyarakat (TFM), satu tim 

fasilitator masyarakat terdiri dari 2 orang fasilitator masyarakat yaitu FM Bidang 

Teknik Air Minum dan FM Bidang Keuangan. Secara umum satu Tim Fasilitator 

Masyarakat akan mendampingi maksimal 6 (enam) desa per tahun, dengan 

memperhatikan pengelompokan desa dampingan dan jarak antar desa yang akan 

didampingi 

 

III. TUGAS UTAMA PENDAMPING 

3.1. PENDAMPING PROVINSI 

Tim Pendamping Provinsi mempunyai beberapa tugas utama, yaitu: 

a. Membantu Balai PPW dalam menyelenggarakan Kegiatan Pamsimas Tahun 2022 

mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan kemajuan 

serta keberlanjutan kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten; 

b. Membantu Balai PPW dalam melakukan pengendalian bantuan teknis di tingkat 

provinsi dan kabupaten termasuk rencana kerja bersama, target atau output 

pekerjaan, pemantauan kualitas hasil, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, penilaian 

kinerja dan hal – hal lain terkait kegiatan; 

c. Membantu Balai PPW dalam memverifikasi dokumen pencairan dan 

pertanggungjawaban dana BPM serta penyusunan laporan keuangan; 

d. Memastikan kepatuhan terhadap Pedoman Kegiatan (Pedoman umum, Petunjuk 

teknis, POB) dan ketentuan terkait lainnya dalam pelaksanaan Kegiatan secara 

keseluruhan.  
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e. Memastikan bahwa seluruh kabupaten dapat menyelesaikan kegiatan tingkat desa 

secara tepat waktu (pemilihan desa, penyusunan dan pelaksanaan RKM, serta 

serah terima dari pemda kepada Kelompok Masyarakat/Tim Pengelola Kelompok 

Masyarakat). 

f. Melakukan pegawasan terhadap implementasi Kegiatan tingkat desa, seperti: 

Mereview (Quality Assurance) perencanaan teknis dalam RKM Desa (evaluasi RKM 

tingkat Provinsi) terinci untuk memastikan kesesuaian dengan Juknis, pengawasan 

terhadap kualitas pendampingan masyarakat, pengawasan terhadap kualitas hasil 

kegiatan di tingkat masyarakat (pembentukan kelembagaan, pelatihan, dan 

kegiatan konstruksi), pengawalan terhadap pelaksanaan pengamanan sosial dan 

lingkungan serta gender, pengawalan terhadap kegiatan keberlanjutan. 

g. Melakukan Pengawalan terhadap sinkronisasi Kegiatan air minum perdesaan di 

tingkat provinsi dan kabupaten, termasuk diantaranya adalah kepesertaan 

kabupaten dalam program hibah air minum perdesaan dan hibah sanitasi, DAK Air 

minum, APBDes, Program APBD Reguler untuk air minum dan kredit mikro serta 

Dana CSR; 

h. Memberikan dukungan (back-stop) dalam rangka penyelesaian masalah terkait 

pelaksanaan tingkat desa, masyarakat dan kabupaten, termasuk di dalamnya 

adalah advokasi kebijakan, fasilitasi koordinasi lintas lembaga, coaching kepada 

Kordinator Kabupaten, Fasiliator dan masyarakat. 

 

3.2. PENDAMPING KABUPATEN/KOTA 

Tim Konsultan/Kota Kabupaten mempunyai beberapa tugas utama, yaitu: 

a. Membantu DPMU/Pokja AMPL/PKP/PPS dalam menyelenggarakan Kegiatan 

Pamsimas Tahun 2022 mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan kemajuan serta keberlanjutan Kegiatan di tingkat kabupaten/kota dan 

desa/kelurahan; 

b. Mengendalikan proses pencairan dana BPM sesuai dengan petunjuk teknis 

termasuk melakukan verifikasi dokumen pencairan dan pertanggungjawaban dana 

BPM;  

c. Memastikan kepatuhan terhadap Pedoman Kegiatan (Pedoman umum, Petunjuk 

teknis, POB) dan ketentuan terkait lainnya dalam pelaksanaan Kegiatan secara 

keseluruhan; 

d. Memastikan bahwa seluruh desa/kelurahan dapat menyelesaikan kegiatan secara 

tepat waktu (penyusunan dan pelaksanaan RKM, serta serah terima dari pemda 

kepada Kelompok Masyarakat/Tim Pengelola Kelompok Masyarakat) 

e. Melakukan pegawasan terhadap pelaksanaan Kegiatan tingkat desa, seperti: 

pengawalan kegiatan tingkat desa untuk dapat dilaksanakan secara baik dan tepat 

waktu, evaluasi teknis terhadap RKM (termasuk kajian keuangan), pengawasan 

terhadap kualitas pendampingan masyarakat, pengawasan terhadap kualitas hasil 

kegiatan di tingkat masyarakat (pembentukan kelembagaan, pelatihan, dan 

kegiatan konstruksi), pengawalan terhadap pelaksanaan pengamanan sosial dan 

lingkungan serta gender, pengawalan terhadap kegiatan keberlanjutan (kualitas 
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pendampingan dan hasil kegiatan keberlanjutan tingkat desa, seperti penerapan 

tarif, kinerja Kelompok Pengelola Sarana, keberfungsian teknis, fasilitasi dana desa, 

dan lainnya). 

f. Melakukan Pengawalan terhadap sinkronisasi Kegiatan air minum perdesaan di 

kabupaten, termasuk diantaranya adalah kepersertaan kabupaten dalam program 

hibah air minum perdesaan dan hibah sanitasi, DAK Air minum, APBDes, Program 

APBD Reguler untuk air minum dan kredit mikro serta Dana CSR; 

g. Memberikan dukungan (back-stop) dalam rangka penyelesaian masalah terkait 

pelaksanaan tingkat desa, masyarakat dan kabupaten, termasuk di dalamnya 

adalah advokasi kebijakan, fasilitasi koordinasi lintas lembaga, coaching kepada 

TFM dan masyarakat, dan lainnya 

h. Pemanfaatan alat bantu dan diseminasi penyelenggaran Kegiatan secara baik dan 

tepat waktu, misalnya diseminasi pedoman dan juknis, serta poster dan spanduk; 

peningkatan kapasitas TFM dalam memahami pesan dan Informasi; serta 

pengawasan dan pemantauan terhadap TFM dalam penyebaran Informasi secara 

akurat. 

3.3. TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT 

Tenaga pendamping masyarakat Kegiatan Pamsimas tahun 2022 di tingkat 

desa/kelurahan terdiri dari Tim Fasilitator Masyarakat (TFM). Fasilitator Masyarakat 

(FM) berperan dalam membantu masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan dalam hal teknis dan kelembagaan yang dibutuhkan untuk 

merencanakan dan melaksanakan Kegiatan serta pengelolaan dan pengoperasian 

serta pemeliharaan sarana air minum.  Untuk menjamin terjadinya pendampingan yang 

baik terhadap masyarakat maka satu tim fasilitator masyarakat terdiri dari 2 orang 

fasilitator masyarakat yaitu FM Bidang Teknik Air Minum dan FM Bidang Keuangan. 

Secara umum satu TFM akan mendampingi maksimal 6 (enam) desa per tahun, dengan 

memperhatikan pengelompokan desa dampingan dan jarak antar desa yang akan 

didampingi.  

TFM mempunyai beberapa tugas utama, yaitu: 

a. Pendampingan desa pada tahap persiapan mulai dari Sosialisasi kecamatan, 

Sosialisasi Desa, Pembentulan Kelompok Masyarakat (termasuk tim pengelola) dan 

penyusunan Rencana Kerja Kelompok Masyarakat 

b. Pendampingan masyarakat desa pada tahap perencanaan mulai dari kegiatan 

Penyusunan Rencana Kebutuhan Infrastruktur (Identifikasi Masalah dan Analisis 

Situasi/IMAS), Penyusunan Usulan Infrastruktur (Pemilihan Opsi), Penyusunan 

Rencana Kerja Masyarakat (RKM) sampai RKM siap untuk di ajukan untuk di 

evaluasi 

c. Pendampingan desa pada tahap pelaksanaan mulai dari persiapan pelaksanaan, 

pencairan dana BPM, pelaksanaan konstruksi dan kegiatan non konstruksi sampai 

dengan tahap penyelesaian kegiatan dan serah terima 

d. Advokasi kepada pemerintah desa dan kecamatan untuk pemanfaatan APBDEs 

dalam rangka peningkatan kinerja dan pengembangan SPAM dalam rangka 

pencapaian target akses 100% air minum tingkat desa. Dalam pelaksanaan tugas 
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ini, TFM diharapkan untuk dapat memaksimalkan kerjasama dengan Tim 

Pendamping Desa  

Kinerja TFM dinilai dari: 

a. Keberhasilan pendampingan pemerintah desa dan masyarakat (kualitas proses) 

diantaranya tingkat partisipasi masyarakat, transparansi (bahwa seluruh proses 

dapat diakses oleh masyarakat yang lebih luas); keterlibatan perempuan dalam 

pengambilan keputusan, rancangan ramah anak dan disabilitas serta dapat 

dipertanggungjawabkan (kebenaran data dan informasi yang disampaikan) 

b. Tersedianya Dokumen RKM untuk pemenuhan akses layanan air minum yang layak 

dan aman 

c. Terbangunnya SPAM desa secara tepat waktu dengan kualitas teknis yang baik dan 

dapat dipertanggungjawabkan 

d. Terdapat jumlah pengguna aktual sesuai dengan target dalam RKM  

e. Kelembagaan tingkat desa dengan kinerja baik dan dapat melaksanakan peran dan 

fungsinya (Kelompok Masyarakat dan Kelompok Pengelola Sarana) 

 

IV. KUALIFIKASI DAN LINGKUP TUGAS 

POSISI Koordinator Provinsi (Provincial Coordinator)  

Durasi Kontrak  7 bulan 

Lokasi Kerja Provinsi 

Kualifikasi 
• Sarjana (S1) di bidang teknik lingkungan/teknik sipil.  

• 8 tahun pengalaman dalam perencanaan dan/atau pelaksanaan 

program CDD-WSS, program kesehatan lingkungan, dan atau program 

infrastruktur pedesaan tingkat masyarakat. 

• Minimal 5 tahun Pengalaman program air minum dan sanitasi 

berbasis masyarakat atau Memiliki SKA Ahli Muda lingkungan/air 

minum/manajemen konstruksi/manajemen proyek minimal 5 tahun. 

• Berpengalaman dalam Program Pamsimas lebih diutamakan. 

Lingkup Tugas Koordinator Provinsi akan memberikan dukungan langsung kepada Balai PPW 

Provinsi serta Pokja AMPL Provinsi dalam pengelolaan Kegiatan Pamsimas di 

tingkat provinsi secara keseluruhan. Secara khusus tugas Koordinator Provinsi 

meliputi namun tidak terbatas kepada: 

 

1. Mendukung Balai PPW Provinsi serta Pokja AMPL Provinsi dalam 

penyelenggaraan Kegiatan Pamsimas tahun 2022 di tingkat provinsi 

pada semua tahapan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan 

kemajuan Kegiatan, kualitas dan keberlanjutan Kegiatan di 

provinsi/kabupaten; 

2. Mendukung Balai PPW Provinsi untuk mengendalikan bantuan teknis 

tingkat provinsi dan kabupaten, termasuk rencana kerja bersama, 

target atau output pekerjaan, pemantauan kualitas hasil, pelaksanaan 

kegiatan, pelaporan, penilaian kinerja dan lain sebagainya; 

3. Mereviu (Quality Assurance) perencanaan teknis dalam RKM Desa 

(evaluasi RKM tingkat Provinsi) terinci untuk memastikan kesesuaian 
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dengan Juknis sebelum dikirimkan Balai PPW Provinsi;  

4. Membantu Balai PPW Provinsi melakukan verifikasi dokumen RKM, 

dokumen pencairan dan laporan pertanggungjawaban; 

5. Memastikan kepatuhan terhadap persyaratan proses dalam semua 

aspek penyelenggaraan Kegiatan sesuai dengan pedoman umum dan 

petunjuk teknis serta POB Pamsimas; 

6. Memastikan kepatuhan atau pemenuhan syarat pengamanan 

lingkungan dalam rancangan teknis RKM, termasuk kebutuhan teknis 

untuk gender serta difable;  

7. Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan Kegiatan dengan 

memberikan dukungan teknis dan manajemen Kegiatan di tingkat 

kabupaten/kota; 

8. Memfasilitasi dan mendorong Pokja AMPL Provinsi dan Asosiasi 

Pengelola SPAMS Perdesaan tingkat Provinsi untuk mengembangkan 

kolaborasi program dan pendanaan untuk Kegiatan air minum dan 

sanitasi perdesaan menuju akses universal air minum dan sanitasi;  

9. Memastikan bahwa seluruh kabupaten dapat menyelesaikan kegiatan 

tingkat desa secara tepat waktu (pemilihan desa, penyusunan dan 

pelaksanaan RKM, serta serah terima dari pemda kepada Kelompok 

Masyarakat/Tim Pengelola Kelompok Masyarakat); 

10. Membantu Balai PPW dalam menyusun Laporan Manajemen Program 

(LMP) dan Laporan Manajemen Keuangan (LMK) pelaksanaan tingkat 

provinsi; 

11. Membantu Balai PPW dalam memeriksa laporan pertanggungjawaban 

yang dibuat oleh Kelompok Masyarakat; 

12. Membantu Balai PPW melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Tim 

Kabupaten/Kota dan Tim Fasilitator Masyarakat termasuk melakukan 

reviu terhadap seluruh dokumen penagihan pembayaran gaji dan BOP; 

13. Melaksanakan kegiatan uji petik dan pemantauan secara berkala serta 

melaporkan hasilnya sesuai dengan mekanisme/ketentuan yang 

berlaku; 

14. Memastikan penginputan data pada SIM Pamsimas dan E-Mon secara 

rutin yang dilakukan secara tepat waktu, data yang lengkap dan valid. 

15. Mengelola pengaduan tingkat provinsi dan kabupaten, termasuk 

mengembangkan strategi untuk mendiseminasikan secara efektif 

nomor dan alamat pengaduan kepada pelaku secara luas dan 

menyusun target jumlah pengaduan tingkat provinsi dan kabupaten; 

16. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan kepada Balai PPW 

Provinsi dan Team Leader NMC secara tepat waktu; 

17. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh Balai PPW, serta CPMU/Satker/PPK 

Pusat. 

Akuntabi l i tas, 

Pelaporan dan 

Output 

Akuntabilitas: 

1. Tercapainya IKU Pamsimas tentang jumlah tambahan orang dengan 

akses berkelanjutan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi tingkat 

provinsi 

2. Sistem air minum berfungsi baik, dikelola serta dibiayai secara efektif  

3. Pelaksanaan kegiatan tingkat desa dan tingkat Pemda secara tepat 

waktu 

4. Jumlah program dan anggaran Pemda (APBD) yang sinkron dengan 

Kegiatan Pamsimas, misal DAK Air Minum dan DAK Sanitasi, Hibah Air 

Minum Perdesaan, dan APBD. 
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5. Jumlah tim kabupaten dengan kinerja baik, termasuk kinerja SIM 

(kelengkapan dan validitas data) 

6. Memastikan kesesuaian secara penuh terhadap aspek pengamanan 

lingkungan dan transparansi sesuai dengan kerangka kerja pengamanan 

lingkungan. 

7. Data pada SIM Pamsimas dan E-Mon terisi secara tepat waktu, lengkap 

dan valid. 

8. Jumlah RKM dengan hasil kegiatan pengadaan yang murah, efisien dan 

kompetitif; 

 

 Pelaporan dan Output termasuk dan tidak terbatas kepada: 

1. Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Tahunan 

serta Laporan Draft Akhir dan Laporan Akhir; 

2. Lembar kendali perencanaan dan pelaksananaan serta pemantauan 

Kegiatan; 

3. Input untuk pengembangan Kegiatan dan kegiatan pelatihan/workshop 

dan peningkatan kapasitas. 

4. Laporan kinerja SIM provinsi dan kabupaten, E – Mon, dan sistem 

penanganan pengaduan; 

5. Laporan kunjungan lapangan, catatan teknis dan kertas kerja sesuai 

keperluan. 

6. Menyusun Laporan Rutin, Laporan Akhir, dan Laporan Khusus; 

7. Laporan kunjungan lapangan, catatan teknis sesuai keperluan  

8. Dokumen  dan Laporan lain yang relevan yang diminta oleh Satker Balai 

PPW Provinsi, Pokja AMPL Provinsi, dan CPMU/CPIU  

 

POSISI TA Manajemen Keuangan (Financial Management Specialist) 

Durasi Kontrak  7 bulan 

Lokasi Kerja Provinsi 

Kualifikasi 
• Sarjana (S1) di bidang keuangan, manajemen, akuntansi, atau 

ekonomi pembangunan  

• 7 tahun pengalaman pada program program pemberdayaan 

masyarakat terkait pengelolaan dana bantuan pemerintah kepada 

masyarakat.  

• 3 tahun pengalaman akuntansi /manajemen keuangan terkait dengan 

program/proyek pembangunan air minum dan sanitasi berbasis 

masyarakat.  

• Berpengalaman dalam Program Pamsimas lebih diutamakan. 

Lingkup Tugas Secara spesifik tugas TA Manajemen Keuangan meliputi namun tidak 

terbatas pada: 

1. Mengawasi pelaksanaan manajemen keuangan PAMSIMAS tingkat 

provinsi, kabupaten/kota dan desa, termasuk menyebarkan manual 

teknis manajemen keuangan, petunjuk teknis, SOP untuk semua staf 

dan pemangku kepentingan terkait; 

2. Membantu Balai PPW dalam melakukan reviu dokumen pencairan dan 

laporan pertanggungjawaban;  

3. Membantu Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wulayah dalam 

pemberkasan pencairan dana BLM Desa Pamsimas TA 2022. 
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4. Memberikan bantuan teknis dan coaching untuk Tim Kabupaten/Kota 

serta TFM terkait dengan Proses penyaluran dana BPM, administasi 

pembukuan dan laporan keuangan tingkat masyarakat sesuai dengan 

Juknis Penyaluran Dana BPM;  

5. Memastikan TFM memberikan dukungan optimal kepada Kelompok 

Masyarakat/Tim Pengelola Kelompok Masyarakat dalam hal pembukuan 

tingkat masyarakat dan penerapan tarif air;  

6. Membantu pemangku kepentingan lokal dalam menyediakan data dan 

informasi terkait DIPA dan Revisi DIPA, serta DIPDA dan revisi DIPDA;  

7. Memastikan TFM melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan 

kepada kelompok masyarakat secara rutin dengan instrumen sesuai 

Juknis;  

8. Menyusun laporan keuangan (IFR) provinsi, triwulan dan mengirimkan 

tepat waktu kepada NMC serta memastikan Satker Balai PPW Provinsi 

untuk melakukan pengisian laporan keuangan untuk APBN melalui 

aplikasi e-monitoring MPWH secara tepat waktu; 

9. Membantu koordinator provinsi untuk memastikan penginputan data 

pada SIM Pamsimas dan E-Mon secara rutin yang dilakukan secara tepat 

waktu, data yang lengkap dan valid; 

10. Membantu Koordinator Provinsi untuk melakukan review terhadap 

seluruh dokumen penagihan pembayaran gaji dan BOP tim konsultan 

kabupaten dan fasilitator, serta menyampaikan seluruh dokumen 

terverifikasi kepada Balai PPW untuk permintaan persetujuan 

pembayaran; 

11. Membantu koordinator Provinsi dalam menyusun Laporan Manajemen 

Program (LMP) dan Laporan Manajemen Keuangan (LMK) pelaksanaan 

tingkat provinsi; 

12. Memastikan temuan-temuan audit dan pengaduan masyarakat 

terselesaikan dan tercatat dalam PPM; 

13. Melaksanakan uji petik terhadap kinerja pembukuan Kelompok 

Masyarakat/Tim Pengelola Kelompok Masyarakat, serta melaporkan 

hasilnya secara online sesuai ketentuan, serta melakukan kegiatan 

pemantauan secara berkala; 

14. Memberikan bantuan teknis kepada Tim Kabupaten dalam hal 

kerjasama Tim Pengelola Kelompok Masyarakat potensial dengan pihak 

/ Lembaga Perbankan/Lembaga Keuangan/Credit Mikro, 

Kemitraan/Baznas/CSR, dll dan alternative pembiayaan pengembangan 

air minum dan sanitasi untuk keberlanjutan kegiatan yang telah 

terbangun dalam rangka pencapaian Universal Akses Air Minum dan 

Sanitasi (RKM 100%) 

15. Membantu Balai PPW provinsi melakukan verifikasi dokumen 

penyaluran Dana BLM APBN. 

16. Hal-hal lain yang ditugaskan Balai PPW Provinsi, serta CPMU/Satker/PPK 

Pusat. 
Akuntabi l i tas, 

Pelaporan dan 

Output 

Akuntabilitas 

1. Pelaksanaan pencairan BPM dan pertanggungjawabannya secara baik 

dan tepat waktu; 

2. Jumlah kabupaten yang mempunyai DIPDA untuk BPM APBD tersedia 

secara tepat waktu, sesuai dengan jenis belanja yang direkomendasikan 

dalam Kegiatan 

3. Satker Propinsi mempunyai Laporan Keuangan Tiga-Bulanan menurut 

standar Kegiatan Pamsimas TA 2022 

4. Tidak ada pending audit, atau hasil audit yang belum terselesaikan 

5. Manajemen pembukuan terlaksana sesuai dengan Juknis 
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6. Proses penagihan pembayaran gaji dan BOP fasilitator dilaksanakan 

secara tepat waktu. 

7. Data SIM terkait manajemen keuangan terisi lengkap, tepat waktu dan 

valid 
 
Pelaporan dan Output 

1. Laporan progress pencairan dana BPM dan pertanggungjawaban dana;  

2. Laporan pelaksanaan pemeriksaan keuangan tingkat masyarakat; 

3. Hasil verifikasi dokumen pencairan dan pertanggungjawaban dana BPM 

4. Memberi input terhadap laporan pelaksanaan Kegiatan tingkat provinsi 

dan laporan lainnya dalam kaitannya dengan aspek manajemen 

keuangan; 

5. Laporan tindak lanjut sehubungan dengan penyalahgunaan dana; 

6. Proposal berbasis provinsi (rangkuman proposal beberapa kabupaten) 

dalam rangka usulan alternative kolaborasi pendanaan: 

Perbankan/Lembaga Keuangan/Credit Mikro, Kemitraan/Baznas/CSR, 

dll) dalam rangka pencapaian Universal Akses Air Minum dan Sanitasi 

(RKM 100%) untuk keberlanjutan dan kegiatan KPSPAMS 

7. Laporan capaian berbasis provinsi (rangkuman laporan beberapa 

kabupaten) terkait dengan pengembangan kolaborasi pendanaan: 

Perbankan/Lembaga Keuangan/Credit Mikro, Kemitraan/Baznas/CSR, 

dll) dalam rangka pencapaian Universal Akses Air Minum dan Sanitasi 

(RKM 100%)  

8. Laporan hasil pendampingan sebagai tindak lanjut hasil analisis kegiatan 

peningkatan kapasitas pelaku Kegiatan Pamsimas di tingkat provinsi dan 

kabupaten; 
 

POSISI Koordinator Kabupaten/Kota (District Coordinator/DC)  

Durasi Kontrak  7 bulan 

Lokasi Kerja Kabupaten/Kota 

Kualifikasi 
• Sarjana (S1) di bidang teknik lingkungan, teknik sipil, Teknik arsitektur, 

administrasi publik, ekonomi, pengembangan sosial atau masyarakat, 

kesehatan masyarakat dan bidang terkait.  

• 7 tahun pengalaman dalam perencanaan dan/atau pelaksanaan 

program CDD-WSS, program kesehatan lingkungan, dan atau program 

infrastruktur pedesaan tingkat masyarakat. 

• 3 tahun pengalaman kumulatif dalam perencanaan dan 

penganggaran untuk pemerintah daerah, advokasi kepada 

pemerintah daerah, serta pendampingan untuk program-program 

pemerintah daerah bidang air minum dan sanitasi. 

• Berpengalaman dalam Program Pamsimas lebih diutamakan. 

Lingkup Tugas Koordinator Kabupaten/Kota memberikan dukungan langsung kepada 

DPMU/Pokja AMPL/PKP/PPS dalam pengelolaan kegiatan Pamsimas tahun 

2022 secara keseluruhan di tingkat Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan. 

Secara khusus tugas Koordinator Kabupaten/Kota meliputi namun tidak 

terbatas kepada: 

1. Mendukung DPMU/Pokja AMPL/PKP/PPS dalam penyelenggaraan 

Kegiatan Pamsimas tahun 2022 di tingkat kabupaten/kota pada semua 

tahapan secara tepat waktu dan tepat sasaran meliputi perencanaan, 
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pelaksanaan, pemantauan kemajuan Kegiatan, kualitas dan keberlanjutan 

Kegiatan di provinsi/kabupaten; 

2. Mendukung DPMU/Pokja AMPL/PKP/PPS untuk mengendalikan bantuan 

teknis tingkat kabupaten/kota dan tingkat desa/kelurahan, termasuk 

rencana kerja bersama, target atau output pekerjaan, pemantauan kualitas 

hasil, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, penilaian kinerja dan lain 

sebagainya; 

3. Membantu DPMU/Pokja AMPL/PKP/PPS untuk untuk pelaksanaan 

Kegiatan Pamsimas secara tepat waktu, tepat sasaran, sesuai dengan 

Pedoman/Juknis/SOP serta berkualitas; 

4. Mengkoordinasikan semua kegiatan Pamsimas di tingkat desa/kelurahan 

dan kabupaten/kota 

5. Melakukan supervisi dan monitoring dalam menyelenggarakan Kegiatan 

Pamsimas di tingkat desa; 

6. Mengendalikan pelaksanaan tugas TFM dalam pencapaian tujuan 

Kegiatan, termasuk memberikan peningkatan kapasitas bagi TFM melalui 

monitoring/coaching dan bimbingan teknis serta penilaian kinerja TFM 

7. Membantu DPMU/Pokja AMPL/PKP/PPS dalam melakukan verifikasi 

dokumen RKM, dokumen pencairan dan laporan pertanggungjawaban 

termasuk yang dibuat oleh Kelompok Masyarakat; 

8. Membantu DPMU/Pokja AMPL/PKP/PPS dalam menyusun Laporan laporan 

terkait Kegiatan Pamsimas; 

9. Memastikan pelaksanaan RKM dan pekerjaan konstruksi SPAM di tingkat 

masyarakat desa berkualitas tinggi 

10. Memastikan konstruksi SPAM berfungsi sesuai dengan umur perencanana 

teknis 

11. Memberikan review dan verifikasi terhadap permintaan pembayaran gaji 

dan BOP fasilitator, termasuk memastikan kelengkapan dokumen 

penagihan (timesheet, laporan, pengisian data SIM, serta persetujuan dari 

DPMU), serta menyampaikan seluruh dokumen kepada Koordinator 

Provinsi secara tepat waktu; 

12. Memastikan penginputan data pada SIM Pamsimas secara rutin yang 

dilakukan secara tepat waktu, data yang lengkap dan valid. 

13. Melaksanakan kegiatan uji petik dan pemantauan secara berkala serta 

melaporkan hasilnya sesuai dengan mekanisme/ketentuan yang berlaku; 

14. Bersama dengan Kelompok Masyarakat melakukan uji coba terhadap 

semua fungsi prasarana dan sarana dan sekaligus membantu dan 

memastikan kelengkapan berkas dokumen serah terima pekerjaan. 

15. Mengelola pengaduan tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan, 

termasuk mengembangkan strategi untuk mendiseminasikan secara efektif 

nomor dan alamat pengaduan kepada pelaku secara luas. 

16. Melakukan verifikasi dokumen pencairan dana. 

17. Memastikan TFM melakukan pendampingan dan pemeriksaan pengelolaan 

keuangan tingkat masyarakat dengan instrument sesuai Juknis/POB 

18. Menyusun laporan rencana kegiatan, laporan bulanan serta melaporkannya 

kepada OPD kabupaten/kota terkait dan Koordinator Provinsi secara tepat 

waktu. 
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19. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh, DPMU/Pokja AMPL/PKP/PPS Balai PPW, 

serta CPMU/Satker/PPK Pusat. 

Output 1. RKM dan DED Sarana Air Minum Final 

2. Konstruksi SPAM yang berkualitas terkait dengan pemilihan material, 

bangunan produksi hingga pelayanan, pemasangan dan penyambungan 

pipa 

3. Konstruksi SPAM terbangun berfungsi 100% 

4. Tambahan jumlah orang dengan akses air minum yang layak sesuai 

target 

5. Tambahan jumlah sambungan rumah sesuai target 

6. Data SIM yang lengkap terisi secara tepat waktu dengan data yang 

lengkap dan valid 

7. Laporan Kemajuan dan Hasil Kegiatan Kabupaten dan Desa 

8. Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota 

dan Desa/kelurahan. 

9. Dokumen pencairan dan pertanggungjawaban dana BPM yang sudah 

diverifikasi 

10. Laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pengelolaan keuangan 

tingkat masyarakat 

11. Laporan Akhir Tingkat Kabupaten dan Desa 

 

POSISI FM BIDANG TEKNIK AIR MINUM 

Durasi Kontrak  7 bulan 

Lokasi Kerja Desa 

Kualifikasi 
• Minimal Diploma 3 (D3), diutamakan Sarjana/S-1 Jurusan teknik 

Lingkungan/teknik sipil/Teknik pengairan. 

• Usia maksimal pada saat pendaftaran adalah 50 tahun. 

• Berpengalaman dalam Program Pamsimas lebih diutamakan. 

 

Lingkup Tugas 1. Mendampingi Balai PPW dalam melaksanakan Sosialisasi Kecamatan dan 

Sosialiasi Desa.  

2. Mendampingi desa dalam pembentukan Kelompok masyarakat (termasuk 

tim pengelola sarana, dengan memperhatikan keterlibatan perempuan, 

masyarakat miskin, masyarakat diabilitas dan MHA (bila ada) serta 

mendampingi kelompok masyarakat untuk menyusun rencana kerja 

kelompok masyarakat.  

3. Mendampingi masyarakat dan pemerintah desa melakukan proses 

Penyusunan Rencana Kebutuhan Infrastruktur (Identifikasi Masalah dan 

Analisis Situasi/IMAS), Penyusunan Usulan Infrastruktur (Pemilihan Opsi), 

Penyusunan RKM serta kajian dampak lingkungan/sosial dan rencana 

mitigasi yang diperlukan 

4. Memfasilitasi masyarakat untuk Penyusunan Usulan Infrastruktur yaitu 

memilih opsi SPAM terbaik sesuai dengan kondisi setempat (kapasitas 
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sumber air, perhitungan kebutuhan air, skala pelayanan dan tingkat 

kemampuan membayar untuk biaya konstruksi, penoperasian dan 

pemeliharaan 

5. Memfasilitasi kegiatan rembug-rembug di tingkat masyarakat dan 

memastikan kehadiran dan keterwakilan warga miskin, disabilitas, 

perempuan dan orang tua dalam setiap rembug warga dan tindak lanjutnya 

dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran 

Covid-19.  

6. Melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga pengelola 

Kegiatan (Kelompok Masyarakat/Kelompok Pengelola Sarana) dalam 

implementasi maupun keberlanjutan Kegiatan melalui pelatihan teknis 

WSS 

7. Mendampingi Kelompok Masyarakat dalam penyusunan Rancangan 

Teknis Pengembangan SPAM menuju akses air minum aman dan layak dan 

memenuhi aspek 4K 

8. Memastikan pelaksanaan uji kualitas air 

9. Mendampingi Kelompok Masyarakat dan Pemdes dalam pengawasan 

pelaksanaan kegiatan RKM, terutama dalam kegiatan konstruksi agar 

terjamin kualitas konstruksi SPAM di desa 

10. Mendampingi Kelompok Masyarakat dalam proses pengadaan barang dan 

jasa tingkat masyarakat terkait dengan konstruksi SPAM yang akan 

dibangun agar sesuai dengan prosedur Kegiatan, transparan dan 

akuntabel 

11. Menjamin pelayanan air minum memenuhi aspek kualitas, kuantitas, 

kontinuitas dan keterjangkauan (4K) serta jaminan pengambangan 

layanan menuju 100% menggunankan Sambungan Rumah (SR) 

12. Melakukan peningkatan kapasitas kepada Kelompok Pengelola Sarana 

terutama dalam penyusunan rencana kerja operasional dan pemeliharaan 

sarana 

13. Mendampingi kelompok masyarakat dalam tahapan penyelesaian 

kegiatan mulai dari kegiatan uji coba system sampai dengan tahap serah 

terima asset dan serah terima pengelolaan.  

14. Melakukan pengumpulan dan penginputan data SIM dan informasi terkait 

implementasi Kegiatan ke dalam aplikasi yang sudah ditetapkan secara 

tepat waktu dan bertanggungjawab terhadap kelengkapan dan validitas 

data. 

15. Mengelola pengaduan di tingkat masyarakat/desa termasuk 

mengembangkan strategi untuk mendiseminasikan secara efektif nomor 

dan alamat serta mekanisme pengaduan kepada pelaku secara luas 

16. Memeriksa Rencana Penarikan Dana di Bank (RPDB) sesuai dengan 

kebutuhan dan progress kegiatan di lapangan 

17. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan 

dokumen terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Output 1. Rencana Kerja Pendampingan yang disetujui oleh Koordinator 

Kabupaten/kota 

2. RKM dan DED Sarana Air Minum 
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3. Rencana Anggaran Biaya yang efektif dan efisien (cost per kapita) yang 

mengacu pada target penerima manfaat 

4. Konstruksi SPAM terbangun berfungsi 100% 

5. Konstruksi SPAM yang berkualitas terkait dengan pemilihan material, 

bangunan produksi hingga pelayanan, pemasangan dan penyambungan 

pipa 

6. Ketersediaan sumber air yang berkelanjutan di SPAM terbangun sesuai 

perencanaan teknis  

7. Perhitungan biaya OP yang dapat diimplementasi langsung pasca 

konstruksi 

8. Persetujuan RPDB.  

9. Laporan dan dokumen pelaksanaan kegiatan terkait sesuai ketentuan. 

10. Data SIM yang lengkap, valid, dan tepat waktu sesuai ketentuan 

 

POSISI FM BIDANG KEUANGAN 

Durasi Kontrak  7 bulan 

Lokasi Kerja Desa 

Kualifikasi • Minimal Diploma 3 (D3), diutamakan Sarjana/S-1 jurusan 

Sosial/Ekonomi/Kesehatan/Pembangunan Masyarakat, atau jurusan 

terkait lainnya 

• Usia maksimal pada saat pendaftaran adalah 50 tahun 

• Berpengalaman dalam Program Pamsimas lebih diutamakan. 

Lingkup Tugas 1. Mendampingi Balai PPW dalam melaksanakan Sosialisasi Kecamatan dan 

Sosialiasi Desa.  

2. Mendampingi desa dalam pembentukan Kelompok masyarakat (termasuk 

tim pengelola sarana, dengan memperhatikan keterlibatan perempuan, 

masyarakat miskin, masyarakat diabilitas dan MHA (bila ada) serta 

mendampingi kelompok masyarakat untuk menyusun rencana kerja 

kelompok masyarakat.  

3. Mendampingi masyarakat dan pemerintah desa melakukan proses 

Penyusunan Rencana Kebutuhan Infrastruktur (Identifikasi Masalah dan 

Analisis Situasi/IMAS), Penyusunan Usulan Infrastruktur (Pemilihan Opsi), 

Penyusunan RKM serta kajian dampak lingkungan/sosial dan rencana 

mitigasi yang diperlukan 

4. Memfasilitasi masyarakat untuk Penyusunan Usulan Infrastruktur  yaitu 

memilih opsi SPAM terbaik sesuai dengan kondisi setempat (kapasitas 

sumber air, perhitungan kebutuhan air, skala pelayanan dan tingkat 

kemampuan membayar untuk biaya konstruksi, penoperasian dan 

pemeliharaan 

5. Memfasilitasi kegiatan rembug-rembug di tingkat masyarakat dan 

memastikan kehadiran dan keterwakilan warga miskin, disabilitas, 

perempuan dan orang tua dalam setiap rembug warga dan tindak lanjutnya 

dengan memperhatikan protocol kesehatan pencegahan penyebaran 

Covid-19 

6. Melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga pengelola 

Kegiatan (Kelompok Masyarakat/Kelompok Pengelola Sarana) dalam 
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implementasi maupun keberlanjutan Kegiatan diantaranya melalui 

pelatihan administrasi keuangan 

7. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kontribusi untuk kegiatan 

Kegiatan termasuk mendorong mobilisasi kontribusi masyarakat baik in-

kind maunpun in-cash 

8. Mendampingi kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan 

pelatihan tingkat masyarakat dan promosi kesehatan di masyarakat dan 

sekolah.  

9. Melakukan bimbingan penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

Kegiatan secara transparan dan akuntabel mengunakan berbagai media 

yang mudah untuk di akses oleh masyarakat luas.  

10. Mendampingi Kelompok Masyarakat dan Pemdes dalam pengawasan 

pelaksanaan kegiatan RKM termasuk pelaksanaan kegiatan pelelangan, 

pelatihan dan lainnya. 

11. Mendampingi Kelompok Masyarakat dalam penyusunan dan pengajuan 

pencairan dana BPM 

12. Melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan tingkat masyarakat 

dengan instrume sesuai Juknis/POB 

13. Memeriksa Rencana Penarikan Dana di Bank sesuai kebutuhan dan 

pertanggungjawaban dana sebelumnya 

14. Mendampingi Kelompok Masyarakat/Kelompok Pengelola Sarana dalam 

penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pembukuan, serta laporan 

keuangan secara tranparan dan akuntabel 

15. Melakukan pembinaan kepada Kelompok Pengelola Sarana terutama 

dalam penyusunan rencana kerja, penguatan kelembagaan, penerapan 

iuran dan peningkatan layanan 

16. Mendampingi kelompok masyarakat dalam tahapan penyelesaian 

kegiatan mulai dari kegiatan uji coba system sampai dengan tahap serah 

terima asset dan serah terima pengelolaan. 

17. Melakukan pengumpulan dan penginputan data SIM dan informasi terkait 

implementasi Kegiatan ke dalam aplikasi yang sudah ditetapkan dan 

bertanggungjawab terhadap kelengkapan dan kebenaran data. 

18. Mengelola pengaduan di tingkat masyarakat/desa termasuk 

mengembangkan strategi untuk mendiseminasikan secara efektif nomor 

dan alamat serta mekanisme pengaduan kepada pelaku secara luas. 

19. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan 

dokumen terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Output 1. Rencana Kerja Pendampingan yang disetujui oleh Koordinator Kabupaten 

2. RKM dan RRK Pelatihan Tingkat Masyarakat dan Promosi Kesehatan, serta 

BOP Kelompok Masyarakat 

3. Dokumen pencairan sesuai Juknis 

4. Administrasi dan Pembukuan serta laporan keuangan Kelompok 

Masyarakat yang lengkap dan memenuhi kaidah akuntasi sesuai 

ketentuan Kegiatan 

5. Bukti Pertanggungjawaban Dana Kelompk Masyarakat yang lengkap dan 

tersusun rapi  
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6. Strategi Pelaporan Kegiatan kepada Masyarakat secara tranparan 

7. Perhitungan dan Strategi Penerapan Iuran 

8. Laporan dan dokumen pelaksanaan kegiatan terkait sesuai ketentuan. 

9. RPDB yang terverifikasi 

10. Laporan pemeriksaan pengelolaan keuangan tingkat masyarakat 

11. Data SIM yang lengkap, valid, dan tepat waktu sesuai ketentuan. 

12. Laporan penanganan pengaduan masyarakat  

 

V. PENGENDALIAN PEKERJAAN DAN KETENTUAN KERJA  

5.1. PENDAMPING PROVINSI 

Terkait dengan pengendalian dan ketentuan umum kontrak Tim pendamping Provinsi 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Pendamping Provinsi dikontrak oleh Kegiatan Pamsimas Tahun 2022 melalui Balai 

PPW masing-masing provinsi 

b. Pengendali kinerja pendamping Provinsi adalah Balai PPW masing-masing provinsi. 

Dasar pembayaran gaji pendamping provinsi adalah: (i) Time sheet yang 

ditandangani oleh Balai PPW Provinsi dan (ii) laporan Bulanan yang telah diperiksa 

oleh Tim NMC 

c. Laporan Bulanan berisi hasil pekerjaan disusun berdasarkan realisasi hasil (output) 

kegiatan pendampingan sesuai rencana kerja. Pendamping Provinsi harus 

menyerahkan laporan kepada Balai PPW dan Satker/PPK Pusat sesuai ketentuan 

yang telah ditetapkan 

d. Honorariun pendamping Provinsi berupa gaji  

e. Selain Gaji juga mendapat operasional untuk bahan/ATK, komunikasi dan 

transport. 

f. Kinerja pendamping Provinsi dievaluasi oleh Balai PPW dan Satker/PPK Pusat. Hasil 

evaluasi kinerja dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk 

pemberian surat peringatan atau bahkan penghentian penugasan. 

 

PELAPORAN 

Pendamping Provinsi harus menyerahkan laporan sebagai berikut: 

a. Laporan Progres Pelaksanaan 

Laporan Progres pelaksanaan ini meliputi: (1) Laporan progres pelaksanaan 

mingguan, (2) Laporan bulanan, dan (3) Laporan Akhir. Laporan tersebut harus 

disusun dan disampaikan sesuai dengan format, jadwal dan ketentuan yang sudah 

ditetapkan. 

b. Laporan pencapaian indikator kinerja per tahapan pelaksanaan 

Laporan ini harus disusun dan disampaikan sesuai dengan format, jadwal dan 

ketentuan yang sudah ditetapkan 

c. Laporan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 
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d. Laporan Khusus (sesuai kebutuhan) 

 

5.2. PENDAMPING KABUPATEN/KOTA 

Pengendalian dan ketentuan umum kontrak pendamping Kabupaten/Kota diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Pendamping Kabupaten/Kota dikontrak oleh Kegiatan Pamsimas Tahun 2022 

melalui Balai PPW masing-masing provinsi 

b. Pengendali kinerja pendamping Kabupaten/Kota adalah Balai PPW dan Tim 

Konsultan Provinsi. Dasar pembayaran gaji pendamping Kabupaten/Kota adalah: 

(i) Time sheet yang ditandangani oleh Dinas PU Kab/Kota dan (ii) laporan Bulanan 

yang telah diperiksa oleh Tim Konsultan Provinsi 

c. Laporan Bulanan berisi hasil pekerjaan disusun berdasarkan realisasi hasil (output) 

kegiatan pendampingan sesuai rencana kerja. Pendamping Kabupaten/Kota harus 

menyerahkan laporan kepada Koordinator Provinsi secara tepat waktu, lengkap dan 

data yang valid sesuai dengan ketentuan 

d. Honorariun pendamping Kabupaten/Kota berupa gaji ( 

e. Selain Gaji juga mendapat operasional untuk bahan/ATK, komunikasi dan 

transport. 

f. Kinerja pendamping Kabupaten/Kota dievaluasi oleh Balai PPW dan Koordinator 

Provinsi. Hasil evaluasi kinerja dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk 

pemberian surat peringatan atau bahkan pemberhentian penugasan. 

 

PELAPORAN 

Pendamping Kabupaten/Kota harus menyerahkan laporan sebagai berikut: 

a. Laporan Progres Pelaksanaan 

Laporan Progres pelaksanaan ini meliputi: (1) Laporan progres pelaksanaan 

mingguan, (2) Laporan bulanan, dan (3) Laporan Akhir. Laporan tersebut harus 

disusun dan disampaikan sesuai dengan format, jadwal dan ketentuan yang sudah 

ditetapkan. 

b. Laporan pencapaian indikator kinerja per tahapan pelaksanaan 

Laporan ini harus disusun dan disampaikan sesuai dengan format, jadwal dan 

ketentuan yang sudah ditetapkan 

c. Laporan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 

d. Laporan Khusus (sesuai kebutuhan) 

 

5.3. TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT 

pengendalian dan ketentuan umum kontrak fasilitator masyarakat diuraikan sebagai 

berikut: 
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a. FM dikontrak oleh Kegiatan Pamsimas tahun 2022 melalui Balai PPW masing-

masing provinsi 

b. Pengendali kinerja FM adalah Balai PPW, Pendamping Provinsi dan 

Kabupaten/kota. Dasar pembayaran gaji FM adalah: (i) Time sheet yang 

ditandangani oleh Dinas PU Kab/Kota dan Koordinator Kab/Kota dan (ii) laporan 

Bulanan yang telah diperiksa oleh Pendamping Kabupaten/Kota dan Provinsi 

c. Laporan Bulanan berisi hasil pekerjaan FM disusun berdasarkan realisasi hasil 

(output) kegiatan pendampingan sesuai rencana kerja fasilitator yang telah disetujui 

oleh Koordinator Kab/Kota. Tim Fasilitator harus menyerahkan laporan kepada 

Koordinator Kab/Kota sesuai ketentuan 

d. Honorariun FM berupa gaji  

e. Selain Gaji juga mendapat operasional untuk bahan/ATK, komunikasi dan 

transport. 

f. Kinerja FM dievaluasi oleh Balai PPW, Koordinator Provinsi dan Koordinator 

Kab/Kota. Hasil evaluasi kinerja dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk 

pemberian surat peringatan atau bahkan penghentian penugasan. 

 

PELAPORAN 

Fasilitator harus menyerahkan laporan sebagai berikut: 

a. Laporan Progres Pelaksanaan 

Laporan Progres pelaksanaan ini meliputi: (1) Laporan progres pelaksanaan 

mingguan, (2) Laporan bulanan, dan (3) Laporan Akhir. Laporan tersebut harus 

disusun dan disampaikan sesuai dengan format, jadwal dan ketentuan yang sudah 

ditetapkan. 

b. Laporan pencapaian indikator kinerja per tahapan pelaksanaan 

Laporan ini harus disusun dan disampaikan sesuai dengan format, jadwal dan 

ketentuan yang sudah ditetapkan 

c. Laporan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 

d. Laporan Khusus (sesuai kebutuhan) 
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Lampiran 2 - Contoh Format Jadwal Seleksi 

 

No. Tahapan Proses Waktu Pelaksanaan 

1 Persiapan  

2 Pemberitahuan rencana pengadaan pendamping  

3 Pengumuman Lowongan Kerja   

4 Penerimaan Lamaran  

5 Seleksi Pasif/Administratif  

6 Undangan untuk seleksi aktif/wawancara  

7 Seleksi Aktif/Wawancara  

8 Penetapan Pendamping Kegiatan Pamsimas 2022  

9 Kontrak Kerja dan Mobilisasi Pendamping Kegiatan Pamsimas 2022  

10 Pemberitahuan laporan hasil Pengadaan Pendamping Kegiatan Pamsimas 
2022. 
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Lampiran 3 - Contoh Publikasi Lowongan Pengadaan Pendamping Kegiatan 

Pamsimas TA 2022 

 

LOWONGAN KERJA  

PENDAMPING KEGIATAN PAMSIMAS 2022 

 

Program Penyediaan Air Minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) telah terbukti dapat 

memberikan kontribusi terhadap pencapaian target capaian akses air minum layak dan aman secara 

nasional dan meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) dari masyarakat terhadap keberlanjutan 

pengelolaan sarana air minum dan sanitasi. Pada tahun 2022 ini Kegiatan Pamsimas tetap dilanjutkan 

sebagai bagian dari upaya untuk mendukung penyediaan layanan air minum dan sanitasi yang layak dan 

aman bagi seluruh rakyat Indonesia 

Kegiatan Pamsimas menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, yaitu menempatkan masyarakat 

sebagai salah satu pengambil keputusan  utama dan penanggungjawab kegiatan serta pengelolaan 

sarana air minum. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pamsimas 2022 di tingkat 

desa/kelurahan, kabupaten/kota, dan provinsi maka akan direkrut pendamping Kegiatan di setiap 

tingkatan. Pada tahun 2022 ini membutuhkan pendamping Kegiatan yang akan ditempakan di wilayah 

Provinsi …………………………………………………………… 

Kami mengundang para calon yang berminat mengisi sebagai berikut: 

1. Koordinator Provinsi (Provincial Coordinator/PC) merangkap sebagai TA WSS sebanyak 1 orang yang 

akan ditempatkan di tingkat Provinsi 

2. TA Manajemen Keuangan (Financial Management Specialist) sebanyak 1 orang yang akan 

ditempatkan di tingkat Provinsi 

3. Koordinator Kabupaten/Kota (District Coordinator) sebanyak ………. Orang yang akan ditempatkan 

di kabupaten/kota penyelenggara Kegiatan Pamsimas 

4. Fasilitator Masyarakat Bidang Teknik Air Minum sebanyak …..orang yang akan melakukan 

melakukan pendampingan di desa/kelurahan sasaran Kegiatan Pamsimas 

5. Fasilitator Masyarakat Bidang Keuangan sebanyak …..orang yang akan melakukan melakukan 

pendampingan di desa/kelurahan sasaran Kegiatan Pamsimas 

Kualifikasi untuk masing-masing posisi diatas adalah sebagai berikut: 

1.  Koordinator Provinsi (Provincial Coordinator/PC), Kode PC 

• Sarjana (S1) di bidang teknik lingkungan/teknik sipil.  

• tahun pengalaman dalam perencanaan dan/atau pelaksanaan program CDD-WSS, program 

kesehatan lingkungan, dan atau program infrastruktur pedesaan tingkat masyarakat. 

• Minimal 5 tahun Pengalaman program air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau 

Memiliki SKA Ahli Muda lingkungan/air minum/manajemen konstruksi/manajemen proyek 

minimal 5 tahun. 

• Berpengalaman dalam Program Pamsimas lebih diutamakan. 

2.  TA Manajemen Keuangan (Financial Management Specialist), Kode FMS 

• Sarjana (S1) di bidang keuangan, manajemen, akuntansi, atau ekonomi pembangunan  

• 7 tahun pengalaman pada program program pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan 

dana bantuan pemerintah kepada masyarakat.  

• 3 tahun pengalaman akuntansi /manajemen keuangan terkait dengan program/proyek 

pembangunan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.  

• Berpengalaman dalam Program Pamsimas lebih diutamakan. 

3.  Koordinator Kabupaten/Kota (District Coordinator), Kode DC 

• Sarjana (S1) di bidang teknik lingkungan, teknik sipil, Teknik arsitektur, administrasi publik, 
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ekonomi, pengembangan sosial atau masyarakat, kesehatan masyarakat dan bidang terkait.  

• 7 tahun pengalaman dalam perencanaan dan/atau pelaksanaan program CDD-WSS, program 

kesehatan lingkungan, dan atau program infrastruktur pedesaan tingkat masyarakat. 

• 3 tahun pengalaman kumulatif dalam perencanaan dan penganggaran untuk pemerintah 

daerah, advokasi kepada pemerintah daerah, serta pendampingan untuk program-program 

pemerintah daerah bidang air minum dan sanitasi. 

• Berpengalaman dalam Program Pamsimas lebih diutamakan. 

4.  Fasilitator Masyarakat Bidang Teknik Air Minum, Kode FM WSS 

• Minimal Diploma 3 (D3), diutamakan Sarjana/S-1 Jurusan teknik Lingkungan/teknik sipil/Teknik 

pengairan. 

• Usia maksimal pada saat pendaftaran adalah 50 tahun. 

• Berpengalaman dalam Program Pamsimas lebih diutamakan. 

5.  Fasilitator Masyarakat Bidang Keuangan, Kode FM F 

• Minimal Diploma 3 (D3), diutamakan Sarjana/S-1 jurusan 

Sosial/Ekonomi/Kesehatan/Pembangunan Masyarakat, atau jurusan terkait lainnya 

• Usia maksimal pada saat pendaftaran adalah 50 tahun 

• Berpengalaman dalam Program Pamsimas lebih diutamakan 

 

Persyaratan dan Ketentuan: 

1. Surat lamaran dilengkapi dengan Daftar Riwayat Hidup (wajib mencantumkan nomor HP & alamat 

email), FC ijazah terakhir yang dilegalisir, pas photo (4x6) 2 lembar, FC KTP, FC NPWP, FC Surat 

Pengalaman/Referensi Kerja. 

2. Kandidat perempuan yang memenuh kualifikasi sangat disarankan untuk melamar. 

3. Surat lamaran ditujukan kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi …….., Jl. ………... 

4. Cantumkan KODE Posisi yang Dilamar [(Koordinator Provinsi (Provincial Coordinator/PC), Kode PC, 

(TA Manajemen Keuangan (Financial Management Specialist), Kode FMS), (Koordinator 

Kabupaten/Kota (District Coordinator), Kode DC), (Fasilitator Masyarakat Bidang Teknik Air Minum, 

Kode FM WSS), (Fasilitator Masyarakat Bidang Keuangan, Kode FM F) ] di Pojok Kanan Amplop 

Lamaran dan di dalam surat lamaran.  

5. Lamaran dikirim atau diantar langsung ke kantor alamat ……. (Paling Lambat tgl. …… …….., 

Jam …………..) 

6. Lamaran beserta kelengkapannya dapat juga disampaikan melalui email ke alamat: ……………….. 

(Paling Lambat tgl. …… …….., Jam …………..) 

7. Panitia tidak menyediakan biaya untuk akomodasi dan transportasi peserta seleksi. 

8. Seluruh proses seleksi ini tidak dipungut biaya apapun. Hanya pelamar yang memenuhi kualifikasi 

yang akan di panggil untuk mengikuti seleksi selanjutnya.  

9. Layanan informasi:  08xx417xxxx (……….. nama)  

 

 

 

 

….…, …………………… 20….. 

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah 

Provinsi…….. 

 

 

 

….…………………………… 
NIP. ………………………… 

 

 

(.……………………………………………..) 

NIP: ……………………………………… 
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Lampiran 4 – Format Daftar Nama Peserta Untuk Seleksi Pasif 

 

DAFTAR NAMA PELAMAR CALON FASILITATOR UNTUK SELEKSI PASIF 

PENGADAAN FASILITATOR KEGIATAN PAMSIMAS III, PROVINSI ..............................… 

 

No. Nama Posisi Alamat Kontak No. HP E-Mail 
Pendidikan 

(D-3 /S-1 /S-2) 
Jurusan 

Pengalaman Kerja di 
Bidang 

Pemberdayaan 
(Bulan) 

1         

2         

3         

Dst         

 

Mengetahui/Menyetujui 
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah 
 

Ditetapkan di …….. 

Pada tanggal: ………… 

Tim Pengadaan Pendamping Kegiatan Pamsimas TA 2022 Provinsi ……. 
 
 
 
 
[ ................................................................... ] 
NIP: 
 

Nama Tanda Tangan 

1. ………………………….. 

2. ….………………………. 

3. ….………………………. 
4. dst 

1. …………………………………… 
2. ………………………………… 
3. ….……………………………….. 
4. dst 
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Lampiran 5 – Format Hasil Seleksi Pasif 

 

HASIL SELEKSI PASIF  

PENGADAAN PENDAMPING KEGIATAN PAMSIMAS TA 2022 

PROVINSI ......................................… 
 

No 
 

Nama Pelamar 
 

Jenis 
kelamin 

 
Alamat 
 

Nomor 
Telpon 

Alamat Email 
 

Posisi yang 
Dilamar 

Hasil Akhir 
(Memenuhi Syarat Untuk 

Seleksi Aktif / Tidak 
Memenuhi Syarat Untuk 

Seleksi Aktif) 

1        

2        

3        

Dst..        

 

 

Mengetahui/Menyetujui 
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah 
 

Ditetapkan di …….. 

Pada tanggal: ………… 

Tim Pengadaan Pendamping Kegiatan Pamsimas TA 2022 Provinsi ……. 
 
 
 
 
[ ................................................................... ] 
NIP: 
 

Nama Tanda Tangan 

1. ………………………….. 

2. ….………………………. 

3. ….………………………. 
4. dst 

1. …………………………………… 
2. ………………………………… 
3. ….……………………………….. 
4. dst 
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Lampiran 6 - Format Daftar Riwayat Hidup 

FORMULIR DATA PRIBADI 

 

 

 

I. IDENTITAS DIRI 

1.  Nama Lengkap    :   

2.  Tempat/Tanggal Lahir :  

3.  Jenis Kelamin :  

4. Alamat Sesuai KTP :  

  Alamat Domisili saat ini :   

5. Telepon / HP :  

6. Alamat e-mail :  

7. Agama :  

8. Status Pernikahan :  

9. PEKERJAAN SAAT INI :  

10. POSISI YANG DILAMAR :  

 

II. RIWAYAT PENDIDIKAN  

2.1. Pendidikan Formal  

Level Nama Sekolah/Univ. Jurusan Tempat Thn s/d Thn Keterangan 

S3      

S2      

S1/D4      

D3      

SLTA      

 

2.2. Pendidikan Informal (Training/Pelatihan atau Kursus) 

No. Jenis Training/Kursus Tempat Waktu Keterangan 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

FOTO 

4 x 6 cm 
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III. RIWAYAT PEKERJAAN  

Uraikan dengan singkat riwayat pekerjaan Anda selama ini (dimulai dari posisi terakhir/saat ini):  

(baca dengan baik cara pengisian Riwayat pekerjaan sebagaimana dijelaskan di nomor 1 dibawah ini) 

1 a. Waktu Pelaksanaan : Bulan …… Tahun….. s/d Bulan …. Tahun …… (………. Bulan) 

Tuliskan dengan bulan mulai pelaksanaan pekerjaan sampai akhir 

pelaksanaan pekerjaan dan didalam kurung tuliskan jumlah 

bulannya. Contoh: 

Januari 2018 – Desember 2020 (36 Bulan) 

b. Nama Program/Proyek : (Tuliskan nama Program/Proyek Sesuai dengan yang terdapat 

dalam kontrak secara lengkap) Misal: Program Penyediaan Air 

Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) 

c. Lokasi Program/Proyek :  Tuliskan lingkup lokasi penugasan Proyek/Program, misal Provinsi 

DKI Jakarta 

d. Pengguna Jasa : Tuliskan pihak pengguna jasa yang memberikan 

penugasan/berkontrak dengan pihak Manajemen (jika ada), Misal 

Satuan Kerja Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Satker 

PAMBM) DJCK, Kementerian PUPR 

e. Nama Perusahaan : Tuliskan nama perusahaan (jika ada) Seperti: PT. Empat Lima. 

f. Posisi Penugasan : Tuliskan posisi/jabatan yang ditugaskan sebagaimana terdapat 

dalam kontrak. Misal Fasilitator Masyarakat bidang Community 

Development (FMCD) 

g. Uraian Tugas : Tuliskan lingkup penugasan sebagaimana yang terdapat di dalam 

kontrak/TOR Personil: 

1) .. 
2) … 
3) dst 

h. Surat Refferensi kerja : Tuliskan Ada jika ada refferensi kerja dari pengguna, dan 

sebaliknya Tidak Ada 

   

2 a. Waktu Pelaksanaan :  

b. Nama Program/Proyek :  

c. Lokasi Program/Proyek :   

d. Pengguna Jasa :  

e. Nama Perusahaan :  

f. Posisi Penugasan :  

g. Uraian Tugas : 1) .. 
2) … 
3) dst 

h. Surat Refferensi kerja :  

   

4 Dst (tambahkan nomor 

sesuai pengalaman kerja 

anda, jika ada) 

:  
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IV. POSISI PENUGASAN SAAT INI/TERAKHIR 

Gambarkan bagan organisasi yang memperlihatkan posisi Anda dalam unit kerja saat ini/terakhir di bawah 

ini 

 

V. MINAT DAN HARAPAN 

 

1. Apakah yang Anda sukai dari pekerjaan Anda sekarang/terakhir (kondisi, tugas-tugas, dsb), mengapa?  
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2. Apa yang paling Anda tidak sukai dari pekerjaan/jabatan Anda sekarang/terakhir (kondisi, tugas-tugas, 

dan sebagainya), Mengapa?  

 

3. Berikan contoh pengalaman Anda dalam pekerjaan: 

a. Pengalaman yang memuaskan 

 

b. Pengalaman yang tidak memuaskan 

 

 

4. Uraikan karir yang Anda ingin capai 5 tahun mendatang. Dan uraikan pula apa yang sudah Anda lakukan 

untuk mencapai tujuan tersebut. 

Bidang yang 
diminati 

Posisi Kendala  
Usaha yang sudah 

dilakukan 
Usaha yang akan 

dilakukan 
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a. Kemukakan pendapat Anda bila masih ada hal-hal lain yang harus dilakukan unit kerja anda 
sekarang/terakhir, perbaikan kondisi kerja demi peningkatan produktivitas kerja. 

 
 

b. Bila ada harapan-harapan lainnya, silahkan tulis di sini. 

 

VI. KEKUATAN DAN ASPEK YANG PERLU DITINGKATKAN 

 

1. Apakah yang menjadi kekuatan (Strong Point) Anda? 
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2. Kemampuan apakah yang menurut anda perlu ditingkatkan dan diperbaiki saat ini (Improvement point)? 

 

 

 

……………., ……, ………… 20…. 

 

 

 

(……………………………………..) 

 

LAMPIRAN 

Lampiran berupa dokumen administrasi wajib disertakan di daftar riwayat hidup (curriculum vitae) ini sebagai 

dokumen pendukung.  

Lampirkan sesuai urutan: 

1. Fotokopi Ijazah Legalisir (Sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan dalam kerangka 

acuan kerja) 

2. Fotokopi transkrip Nilai  

3. Fotokopi KTP 

4. Fotokopi NPWP 

5. Fotokopi Sertifikat   

6. Fotokopi refferensi kerja. 
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Lampiran 7 - Contoh Surat Pernyataan Bersedia ditempatkan 

 

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITEMPATKAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama :  

Tempat/Tanggal 
Lahir 

:  

Jenis Kelamin :  

Alamat Domisili :  

 

Alamat Email :  

Nomor Telpon/Hp :  

 

Menyatakan bahwa, saya mengajukan lamaran untuk mengikuti proses seleksi calon ……………  

(tuliskan posisi yang dilamar) Program Pamsimas dan jika Lulus/Diterima maka saya Bersedia 

untuk Ditempatkan dan Tinggal di Wilayah Kerja Kegiatan Pamsimas TA 2022 yang 

Ditetapkan oleh Pemberi Tugas. 

 

 

_______________________, _____,   _____20…….. 

 

YANG MEMBUAT PERNYATAAN 

METERAI RP 6000 

 

 

 

 

(__________________________) 
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Lampiran 8 - Contoh Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen 

 

 

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama :  

Tempat/Tanggal Lahir :  

Jenis Kelamin :  

Alamat Domisili :  

 

Alamat Email :  

Nomor Telpon/Hp :  

 

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya bahwa segala dokumen yang saya sampaikan terkait 

lamaran yang saya ajukan untuk posisi ………………………………... tuliskan posisi yang dilamar) 

pada KEGIATAN PAMSIMAS TA 2022 adalah Benar dan Sah. Apabila di kemudian hari ditemukan 

ada di antara dokumen tersebut yang tidak benar, tidak sah, atau palsu, maka saya bersedia untuk 

dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku  

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.  

_______________________, _____,   _____20…. 

 

YANG MEMBUAT PERNYATAAN 

METERAI RP 10000 

 

 

(__________________________)
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Lampiran 9 – Format Kesesuaian Foto Copy Berkas Calon Fasilitator dengan Dokumen Asli 

 

DAFTAR KESESUAIAN FOTO COPY BERKAS DENGAN DOKUMEN ASLI CALON FASILITATOR 

PENGADAAN PENDAMPING KEGIATAN PAMSIMAS TA 2022 

PROVINSI .............................................. 

 

No. Nama 
Posisi yang 

Dilamar 
Nomor 
Telpon 

Alamat Email 

Ijasah Asli / Foto Copy Ijasah 
Yang Dilegalisir 

KTP Asli Keterangan 

Sesuai Tidak Sesuai Sesuai Tidak Sesuai 

1          

2          

3          

Dst          

 

 

Mengetahui/Menyetujui 
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah 
 

Ditetapkan di …….. 

Pada tanggal: ………… 

Tim Pengadaan Pendamping Kegiatan Pamsimas TA 2022 Provinsi ……. 
 
 
 
 
[ ................................................................... ] 
NIP: 
 

Nama Tanda Tangan 

1. ………………………….. 

2. ….………………………. 

3. ….………………………. 
4. dst 

1. …………………………………… 
2. ………………………………… 
3. ….……………………………….. 
4. dst 
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Lampiran 10 - Contoh Soal Test Kompetensi Tertulis Pendamping Provinsi dan 

Kabupaten/Kota 

 
Test Penelusuran Kompetensi Tertulis 

untuk Pendamping Provinsi (Koordinator Provinsi dan TA Manajemen Keuangan)  

dan Koordinator Kabupaten/Kota 

 

 

 
1. Ceritakan pengalaman anda menjumpai atau menghadapi SITUASI dimana ada orang 

/kelompok orang yang bertindak tidak sesuai dengan norma/etika dan peraturan. 
2. Uraikan pengalaman anda yang paling berkesan dalam meyakinkan, mempengaruhi, 

memotivasi orang lain di lingkungan kerja anda agar orang/kelompok orang tersebut 
mengikuti/mendukung rencana kerja organisasi dan bagaimana hasilnya?  

3. Ceritakan pengalaman konkrit anda yang paling berkesan (pengalaman 3 tahun belakangan) 
dalam melakukan sebuah kegiatan, mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, 
dan pengendalian. kegiatan apa, dengan siapa, kapan dan bagaimana keberhasilannya. Tolong 
sebutkan prosesnya, langkah-langkah yang dilakukan pada setiap tahapan dan bagaimana 
hasilnya? 

4. Didalam pekerjaan sering ditemukan adanya permasalahan-permasalahan yang harus 
dicarikan solusi dan penanganannya.  Ceritakan pengalaman anda ketika menghadapi 
permasalahan di dalam pekerjaan, apa langkah-langkah yang anda lakukan mulai dari awal 
masalah ditemukan sampai berhasil diselesaikan?  
 

5. Didalam pekerjaan sering maupun kehidupan sehari-hari seringkali kita harus 
membangun kesepakatan dengan seseorang/sekelompok orang. Dalam membangun 
kesepakatan tersebut tentu saja kita tidak mendapatkan semua, tetapi harus ada proses 
memberi dan menerima yang saling menguntungkan.   Ceritakan pengalaman anda ketika 
membangun kesepakatan dalam hubungan pekerjaan dengan seseorang/sekelompok orang, 
(kesepakatan tentang apa, kenapa harus ada kesepakatan, dengan siapa, posisi anda sebagai 
apa, langkah-langkah yang anda lakukan bagaimana dan hasilnya apa?) 
 

6. Sebagai seorang pekerja yang berpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat, tentu saja 
anda akan sangat sering melakukan komunikasi lisan dengan berbagai pihak baik dan 
kalangan. Terkait dengan komunikasi lisan, berdasarkan pengalaman anda: (1) Apa saja yang 
anda persiapkan dan hal-hal apa yang harus diperhatikan ketika 
menjelaskan/mensosialisasikan program kepada masyarakat desa, dan (2) Apa saja yang anda 
persiapkan dan hal-hal yang harus diperhatikan ketika menjelaskan/mensosialisasikan program 
kepada pejabat SKPD disuatu provinsi atau kabupaten/kota. 

 

7. Jika terpilih sebagai Pendamping Kegiatan Pamsimas TA 2022, maka nantinya anda akan akan 
banyak melakukan komunikasi tertulis diantaranya penyusunan laporan, tolong berikan contoh 
outline laporan dan jelaskan secara singkat substansi masing-masing bagian laporan tersebut. 

PERHATIAN 

Jawablah setiap pertanyaan dibawah ini berdasarkan pengalaman anda dengan menjelaskan: Peristiwa 

yang terjadi, kapan/waktunya, tempat kejadian/dimana, posisi/jabatan anda saat itu, tindakan yang anda 

lakukan, serta hasil dari tindakan tersebut.  

Tuliskan nama lengkap dan tanggal di pojok kanan atas lembar jawaban. 
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Lampiran 11 - Form Lembar Penilaian Wawancara/Uji Kompetensi Calon Pendamping Provinsi dan Kabupaten/Kota 

No.       : 

Nama Asesi  : 

Nama Asesor : 

Tanggal   : 

 

1. Integritas 

Kemampuan didalam mengetahui, bertindak sesuai nilai-nilai, etika dan peraturan yang berlaku dalam organisasi, serta dapat menjadi panutan 

Level Kompetensi Uraian Kompetensi Kompeten 
Tidak 

kompeten 

1 Mampu mengetahui nilai-nilai, etika, dan peraturan 

namun belum konsisten untuk mematuhinya 

 

  

2 Mampu melakukan tindakan secara konsisten dan 

berpegang pada nilai-nilai, etika dan peraturan 

3 Mampu memberikan umpan balik secara positif atas 

perilaku yang tidak konsisten terhadap nilai-nilai, 

etika dan peraturan 

4 Mampu menciptakan suasana kerja yang 

mendukung semua pihak berperilaku konsisten 

sesuai nilai-nilai, etika dan peraturan 

5 Mampu menjadi panutan/inspirasi bagi orang lain 

dalam bertindak/bekerja sesuai dengan nilai-nilai, 

etika dan peraturan 
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2. Kepemimpinan 

Kemampuan dalam meyakinkan, mempengaruhi dan memotivasi orang lain di lingkungan kerjanya dengan tujuan agar orang-orang tersebut mengikuti 

atau mendukung rencana kerja unit/organisasi 

Level Kompetensi Uraian Kompetensi Kompeten 
Tidak 

kompeten 

1 

Kemampuannya masih dalam taraf 

memberikan Instruksi/memerintah 

dengan arahan normatif 

   

2 
Mampu meyakinkan orang lain dengan 

menggunakan argumentasi yang logis 

3 

Mampu memotivasi orang lain untuk 

mengoptimalkan kemampuannya 

dalam rangka mendukung rencana 

kerja stategis 

4 

Mampu menggunakan teknik-teknik 

tertentu dalam mempengaruhi, 

mengarahkan dan menggerakkan 

orang lain 

5 
Mampu membangun situasi kerja yang 

kondusif 
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3.  Penyelenggaraan Program dan/atau Kegiatan 

Kemampuan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan program dan/atau kegiatan 

Level Kompetensi Uraian Kompetensi Kompeten 
Tidak 

Kompeten 

1 

Mampu mengenali dan memahami 

proses penyelenggaraan program 

dan/atau kegiatan 

   

2 

Mampu melakukan perencanaan, 

fasilitasi, pelaksanaan serta 

pengawasan program dan/atau 

kegiatan 

3 

Mampu menganalisis permasalahan 

dan melakukan pengendalian 

penyelenggaraan program dan/atau 

kegiatan 

4 

Mampu melakukan evaluasi, 

identifikasi kendala dan menemukan 

solusinya  

5 

Mengembangkan konsepsi program 

dan/atau kegiatan untuk jangka 

menengah dan panjang 
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4. Berpikir Analisis  

Kemampuan dalam memahami situasi/masalah dengan mengidentifikasi, menguraikan, menghubungkan data dan informasi untuk membuat 

kesimpulan. 

Level Kompetensi Uraian Kompetensi Kompeten 
Tidak 

kompeten 

1 
Mampu mengidentifikasi adanya 

masalah 

   

2 

Mampu menguraikan masalah atau 

situasi menjadi daftar tugas secara 

sederhana, tanpa prioritas 

3 

Mampu melihat hubungan tunggal atau 

sederhana dan mengidentifikasi sebab 

akibat secara sederhana 

4 

Mampu melihat hubungan 

majemuk/kompleks dengan 

menggunakan metode analisa untuk 

memahami masalah  

5 Mampu Berpikir sistemik dan visioner  
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5. Negosiasi  

Kemampuan dalam meyakinkan orang lain melalui berbagai alternatif cara untuk mendapatkan kesepakatan bersama 

Level Kompetensi Uraian Kompetensi kompeten 
Tidak 

kompeten 

1 
Mampu mengidentifikasi alternatif-

alternatif untuk kesepakatan 

   

2 

Mampu menjaga hubungan 

interpersonal untuk mencapai suatu 

tujuan 

3 

Mampu memecahkan permasalahan 

dengan cara tukar pikiran secara 

terbuka 

4 

Mampu membangun dukungan dari 

pihak lain terhadap salah satu 

alternatif yang dipilih 

5 

Mampu membuat keputusan yang 

disepakati oleh pihak atau pihak2 

lain karena tidak ada pihak yang 

merasa dirugikan 
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6. Komunikasi Lisan 

Kemampuan menyampaikan pendapat/ tanggapan secara lisan dengan menggunakan kata/kalimat yang mudah dimengerti orang, baik perorangan 

maupun dalam kelompok. 

Level Kompetensi Uraian Kompetensi Kompeten 
Tidak 

kompeten 

1 
Mampu menyampaikan ide atau 

pemikirannya kepada orang lain 

   

2 

Mampu memberikan 

pendapat/tanggapan dengan 

menggunakan kalimat sederhana 

3 

Mampu mengungkapkan pendapat/ 

tanggapan dengan kalimat yang 

sistematis dan mudah dimengerti 

4 
Mampu menggunakan gaya bahasa 

disesuaikan dengan lawan bicara. 

5 

Mampu memberikan inspirasi melalui 

cara komunikasinya sehingga 

mempengaruhi pendirian/pemikiran 

orang lain. 
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7. Komunikasi Tertulis (Komtul) 

Kemampuan dalam menyampaikan pendapat/ide/informasi/laporan/hasil kajian secara jelas dengan menggunakan tulisan dan tata 

bahasa yang baik dan benar serta mengikuti kaidah baku.  

Level Kompetensi Uraian Kompetensi kompeten 
Tidak 

kompeten 

1 
Mampu menyampaikan informasi 

seadanya (tanpa diolah) 

   

2 

Mampu menyampaikan informasi dalam 

bentuk tulisan sederhana dan dapat 

dipahami pembaca.  

3 

Mampu menyampaikan informasi 

secara jelas dengan menggunakan 

teknik penulisan yang sesuai dengan 

kebutuhan. 

4 

Mampu menuangkan ide/pendapat 

dalam bentuk tulisan secara sistematis 

dengan penulisan yang benar.  

5 

Mampu menggunakan cara penulisan 

sesuai kaidah baku dalam menuangkan 

hasil kajian. 
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Lampiran 12 - Contoh Soal Test Kompetensi Tertulis Fasilitator Masyarakat. 

 

 

 

1. Ceritakan pengalaman anda menjumpai atau menghadapi SITUASI dimana ada orang 

/kelompok orang yang bertindak tidak sesuai dengan norma/etika dan peraturan. 

 

2. Ceritakan pengalaman anda: Kapan, dimana dengan siapa, dan bagaimana suasana saat 

itu ketika: 

a. Anda berupaya mempengaruhi seseorang untuk mengakui kebenaran 

pendapat/argumentasi anda, sejauh mana keberhasilannya menurut anda 

b. Anda menginginkan agar seseorang/kelompok melakukan apa yang anda 

anjurkan/perintahkan/ himbaukan. Sejauh mana keberhasilannya menurut anda 

 

3. Ceritakan pengalaman anda ketika anda berusaha mendorong untuk memotivasi 

sesorang/kelompok, membangkitkan semangat dalam meningkatkan prestasi (Kapan, 

dimana dengan siapa, dan bagaimana suasana saat itu) 

4. Menciptakan hubungan baik dengan siapa saja dan membuka jejaring (networking) untuk 

dapat bekerjasama dengan banyak pihak adalah hal paling penting dalam kehidupan dan 

profesi seorang fasilitator, anda sebagai calon fasilitator diminta untuk menguraikan 

pengalaman anda, sebutkan kapan, dimana dan bagaimana caranya (boleh mengangkat 

pengalaman-pengalaman 3 (tiga) tahun terakhir dalam lingkup kerja/organisasi apapun) 

5. Ceritakan pengalaman konkrit anda yang paling berkesan (pengalaman 3 tahun 

belakangan) dalam melakukan sebuah kegiatan, mulai dari tahap persiapan, 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. kegiatan apa, dengan siapa, kapan dan 

bagaimana keberhasilannya. Tolong sebutkan prosesnya, langkah-langkah yang dilakukan 

pada setiap tahapan dan bagaimana hasilnya? 

PERHATIAN 

Jawablah setiap pertanyaan dibawah ini berdasarkan pengalaman anda dengan menjelaskan: 

Peristiwa yang terjadi, kapan/waktunya, tempat kejadian/dimana, posisi/jabatan anda saat itu, 

tindakan yang anda lakukan, serta hasil dari tindakan tersebut.  

Tuliskan nama lengkap dan tanggal di pojok kanan atas lembar jawaban. 
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Lampiran 13 - Form Lembar Penilaian Wawancara/Uji Kompetensi Calon Tenaga Fasilitator Masyarakat 

 

 

 

 

1. Integritas 

Mengetahui, bertindak sesuai nilai-nilai, etika dan peraturan yang berlaku dalam organisasi, serta dapat menjadi panutan. 

Level Kompetensi Uraian Kompetensi Kompeten 
Tidak 

kompeten 

1 Mengetahui nilai-nilai, etika, dan peraturan 

namun belum konsisten untuk 

mematuhinya 

 

  

2 Melakukan tindakan secara konsisten dan 

berpegang pada nilai-nilai, etika dan 

peraturan 

3 Mampu memberikan umpan balik secara 

positif atas perilaku yang tidak konsisten 

terhadap nilai-nilai, etika dan peraturan 

4 Menciptakan suasana kerja yang 

mendukung semua pihak berperilaku 

konsisten sesuai nilai-nilai, etika dan 

peraturan 

5 Menjadi panutan/inspirasi bagi orang lain 

dalam bertindak/bekerja sesuai dengan 

nilai-nilai, etika dan peraturan 

  

NO           : 

Nama Asesi   : 

Nama Asesor  : 

Tanggal     : 
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2. Kepemimpinan 

Tindakan meyakinkan, mempengaruhi dan memotivasi orang lain di lingkungan kerjanya dengan tujuan agar orang-orang tersebut 

mengikuti atau mendukung rencana kerja unit/organisasi 

Level Kompetensi Uraian Kompetensi Kompeten 
Tidak 

kompeten 

1 Memberikan Intruksi 

   

2 
Mampu meyakinkan orang lain dengan 

menggunakan argumentasi yang logis 

3 

Mampu memotivasi orang lain untuk 

mengoptimalkan kemampuannya dalam 

rangka mendukung rencana kerja 

stategis 

4 

Menggunakan teknik-teknik tertentu 

dalam mempengaruhi, mengarahkan 

dan menggerakkan orang lain 

5 Membangun situasi kerja yang kondusif 
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3. Mengembangkan Orang Lain 

Melakukan upaya mendorong/mengembangkan pihak-pihak lain agar dapat bekerja optimal. 

Level Kompetensi Uraian Kompetensi Kompeten 
Tidak 

kompeten 

1 
Medapatkan gambaran tentang potensi 

pihak-pihak lain 

   

2 

Memberikan saran yang bermanfaat 

untuk mempermudah pelaksanaan 

pekerjaan 

3 

Memberikan umpan balik untuk 

meyakinkan bahwa pihak-pihak lain 

mampu melaksanakan pekerjaan 

dengan baik dan meningkatkan kinerja 

4 

Membangkitkan motivasi pihak-pihak 

lain yang merasa gagal dalam 

menghadapi pekerjaan. 

5 

Mengusulkan dan/atau menciptakan 

pengembangan pihak-pihak lain untuk 

tujuan jangka panjang, 
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4. Membangun Jejaring dan Hubungan Kerjasama 

Membangun dan mengembangkan jejaring dan hubungan kerjasama dengan melibatkan pihak-pihak lain terkait dengan dampak 

jangka panjang pada unit kerja. 

Level Kompetensi Uraian Kompetensi Kompeten 
Tidak 

kompeten 

1 

Mencari kesempatan untuk menjalin 

jejaring dan hubungan kerjasama yang 

efektif. 

   

2 
Menjalin jejaring dan hubungan formal 

dan informal untuk mewujudkan tujuan 

3 
Mengembangkan jejaring dan hubungan 

kerjasama yang saling menguntungkan 

4 

Membuat kesepakatan kerjasama 

strategis jangka panjang untuk 

kepentingan organisasi 

5 

Membangun komitmen kerjasama 

dengan menetapkan kebijakan yang 

berdampak jangka panjang 
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5. Penyelenggaraan Program dan/atau Kegiatan 

Kemampuan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan program dan/atau kegiatan 

Level Kompetensi Uraian Kompetensi Kompeten 
Tidak 

Kompeten 

1 

Mengenali dan memahami proses 

penyelenggaraan program dan/atau 

kegiatan 

   

2 

Melakukan perencanaan, fasilitasi, 

pelaksanaan serta pengawasan 

program dan/atau kegiatan 

3 

Menganalisis permasalahan dan 

melakukan pengendalian 

penyelenggaraan program dan/atau 

kegiatan 

4 
Melakukan evaluasi, identifikasi 

kendala dan menemukan solusinya  

5 

Mengembangkan konsepsi program 

dan/atau kegiatan untuk jangka 

menengah dan panjang 
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Lampiran 14 - Format Pengumuman Hasil Seleksi Aktif/ Wawancara/Uji Kompetensi 

 

PENGUMUMAN  

HASIL SELEKSI AKTIF  

PENGADAAN PENDAMPING KEGIATAN PAMSIMAS TA 2022  

PROVINSI ............................................. 

 

No. Nama 
Posisi yang 

Dilamar 
Alamat Nomor Telpon Alamat Email 

Hasil Akhir 

1       

2       

3       

Dst.       

 

 
Mengetahui/Menyetujui 
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah 
 

Ditetapkan di …….. 

Pada tanggal: ………… 

Tim Pengadaan Pendamping Kegiatan Pamsimas TA 2022 Provinsi ……. 
 
 
 
 
[ ................................................................... ] 
NIP: 
 

Nama Tanda Tangan 

1. ………………………….. 

2. ….………………………. 

3. ….………………………. 
4. dst 

1. …………………………………… 
2. ………………………………… 
3. ….……………………………….. 
4. dst 



 

    

 


