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Tujuan Modul 11 Bagian 1 

Peserta akan mengidentifikasi prinsip-prinsip kunci yang terkait 

dengan pengorganisasian dan penataan tim manajemen 

pemerintahan. 

 

Peserta akan menjelaskan komponen yang diperlukan untuk 

Kerangka Acuan Kegiatan dan akan menerapkan praktik terbaik 

untuk pengembangan KAK mereka sendiri. 

 

Peserta akan menjelaskan pertimbangan utama dan target yang 

terkait dengan seleksi konsultan. 

 

Peserta akan menjelaskan pertimbangan utama untuk 

menegosiasikan perjanjian konsultasi. 

 

Peserta akan menjelaskan manajemen tanggung jawab tim yang 

berkaitan dengan logistik, persiapan, dan orientasi setelah tim 

desain direkrut.   
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Membangun Desain Proyek 

Yang Efektif 
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Logistik & 
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Tim Manajemen Anda 

• Fungsi utama: mendukung dan 

mengawasi tim desain 

 

• Mengidentifikasi mitra 

institusional yang paling relevan & 

memperjelas tanggung jawab 

 

• Mengidentifikasi dan bekerja sama 

dengan para pemangku 

kepentingan utama 

 

• Memastikan alokasi sumber daya 

yang memadai 

 

• Menghindari politik antar lembaga 
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Pertimbangan ADB untuk 

Konsultan 

• Kebutuhan akan layanan 
berkualitas tinggi 

• Perlunya pertimbangan aspek 
ekonomi dan efisiensi 

• Perlunya memberikan 
kesempatan yang sama pada 
semua konsultan yang memenuhi 
syarat untuk bersaing dalam 
memberikan pelayanan yang 
dibiayai oleh ADB 

• Kepentingan ADB dalam 
mendorong pengembangan dan 
penggunaan konsultan nasional 
dari anggota yang berasal dari 
negara-negara berkembang 

• Perlunya transparansi dalam 
proses seleksi 

• Perlunya meningkatkan fokus 
pada anti korupsi dan ketaatan 
pada etika profesi 
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Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) 

I. Pengantar 

II. Tujuan 

III. Keluaran 

IV. Komposisi tim & waktu 

V. Latar Belakang & pemangku 

kepentingan 

VI. Isu yang perlu diatasi, 

Lingkup Pekerjaan, review 

jangka menengah 

VII. Kualifikasi dan Pengalaman 

Konsultan 

VIII. Durasi & pelaporan 

IX. Pengaturan pelaksanaan 

X. Rincian informasi & referensi 

XI. Jadwal penganggaran & 

pelaksanaan 

Kualitas KAK dan 

anggaran yang tersedia 

untuk melakukan 

persiapan proyek 

secara signifikan dapat 

mempengaruhi kualitas 

proposal proyek! 
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Komposisi Tim Secara Umum 

• Team leader 

• Gender & inklusi Sosial 

• Spesialis teknis bergantung pada sektor 

• Analis Ekonomi & keuangan 

• Spesialis lingkungan 

• Spesialis iklim 

• Spesialis lain tergantung pada keadaan (misalnya 

hukum, tata kelola, kelembagaan) 
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Seleksi konsultan 

• Daftar pendek 

 

• Permintaan proposal 

 

• Penawaran 

 

• Evaluasi Penawaran 

Pahami aturan dan prosedur  

seleksi di negara Anda! 
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Negosiasi Perjanjian Konsultasi 

• Diskusi eksplisit tentang 
semua aspek KAK 

 

• Ikuti prosedur yang 
disyaratkan oleh pemodal 
proyek 

 

• Pengawasan konsultan 

 

• Saluran komunikasi yang jelas 
 

Kejelasan di awal 
membantu untuk 

memastikan hasil yang 
berkualitas! 

Cara mengusir profesional yang 
baik (atau "bagaimana untuk 
gagal") 
• Termurah = terbaik 

 
• Nepotisme, sikap pilih kasih 

 
• Anggaran atau waktu yang 

tidak memadai 
 

• Kurangnya dukungan / 
kepercayaan 
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Logistik & Orientasi 

• logistik kantor 

 

• layanan transportasi 

 

• Sekretariat & Perbankan 

 

• Mengatur kunjungan orientasi 

 

• Memfasilitasi kontak dengan para pemangku 

kepentingan 

 

Jangan menjadi “penjaga pintu" 
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BAGIAN 2 

DESAIN TIM KERJA 

12 
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Tujuan Modul 11 Bagian 2 

Menjelaskan langkah-langkah dalam definisi masalah dan 
perumusan proyek 

 

Mendemonstrasikan teknik pohon masalah (problem tree) 
untuk mengidentifikasi masalah, dampak, dan pemicunya.  

 

Menunjukkan teknik pohon tujuan (objective tree) untuk 
mengidentifikasi tujuan proyek dan hasil yang potensial 

 

Mengembangkan Tujuan Pengembangan Proyek untuk 
proposal proyek 

 

Mengembangkan Kerangka Logis untuk sebuah proyek 
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Langkah-langkah dalam Persiapan 

Proyek 

Langkah 1 – Curah pendapat "Pohon Masalah" dengan berpartisipasi 

secara penuh 

Langkah 2 – Mengembangkan "Pohon Tujuan" dengan berpartisipasi 

secara penuh 

Langkah 3 – Menentukan aspek yang merupakan "tambahan" karena 

ancaman perubahan iklim 

Langkah 4 – Menjelaskan Tujuan Pengembangan Proyek 

Langkah 5 – Mengembangkan Kerangka Kerja Hasil atau Logframe 

Langkah 6 – Menjelaskan pengaturan pelaksanaan kelembagaan, 

termasuk pengadaan barang dan jasa 

Langkah 7 –  Manajemen risiko, Perlindungan & Sistem Pengendalian 

Manajemen Keuangan 
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Langkah 1 – Curah pendapat 

"Pohon Masalah" 

1. Mendefinisikan "masalah inti" 
– Pengungsian akibat banjir 

– kekurangan air / sanitasi 

2. Mengidentifikasi penyebab 
langsung dan efek langsung 

– Hujan deras 

– infrastruktur sangat terbebani 

– Permukiman di daerah rawan 
banjir 

– saluran air tersumbat 

– peningkatan kerentanan 

– Kerusakan infrastruktur 

3. Mengidentifikasi penyebab 
(pemicu) sekunder 

– migrasi desa-kota 

– Kurangnya perencanaan 

– Tidak ada badan utama yang 
bertanggung jawab 
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Langkah 2 – Mengembangkan 

"Pohon Tujuan" 

1. Sekarang, balik pernyataan negatif dari pohon masalah 

menjadi positif: 

• Bayangkan bahwa masalah telah diselesaikan! 

• "Berkurangnya penangkapan ikan"  "penangkapan 

ikan berkelanjutan" 

 

2. Modifikasi "penyebab" agar mengarah pada efek yang 

diinginkan 

• "Habitat berubah”  “mengembalikan habitat" 

• Dengan demikian, akar penyebab menjadi solusi 

dasar. 

• Mengkonversi pohon masalah ke pohon tujuan 
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Menerapkan Pohon Tujuan 
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Langkah 3: Tambahan 

• “Tambahan" merujuk pada dampak tambahan 

atau pengaruh perubahan iklim melebihi acuan 

dasar, dibagi ke dalam dua elemen: 
• Tambahan risiko dari perubahan iklim 

• Biaya tambahan untuk menggabungkan CCAR ke 

dalam desain proyek yang diusulkan 

 

• Perbedaan antara "dengan" dan "tanpa" 

perubahan iklim itu adalah "tambahan" bagian 

yang akan dibiayai 
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Langkah 4: Menyiapkan Tujuan 

Pengembangan Proyek 

Tujuan Pengembangan Proyek harus menyatakan hasil 

proyek dimaksud dalam bahasa yang jelas dan ringkas, 

seperti: 

 

"Tujuan pembangunan dari proposal adalah untuk 

meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat untuk 

lebih tahan terhadap dampak yang mungkin terkait 

dengan kenaikan permukaan laut dan peningkatan banjir 

akibat perubahan iklim pada basis Daerah Aliran Sungai 

secara menyeluruh." 

 

Hindari memperumit Tujuan Pengembangan Proyek dengan 

banyak istilah "melalui" dan "dengan". Istilah tersebut tidak 

menunjukkan tujuan, tapi sarana untuk mencapai sebuah 

akhir. 
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LATIHAN: Mengembangkan Tujuan 

Pengembangan Proyek Anda 

Setelah memilih lingkup konsep proyek 

Anda (misalnya klaster tujuan dari pohon 

tujuan Anda), sepakati tujuan kerja 

keseluruhan proyek / Program Anda  
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Langkah 5: Kerangka Kerja Hasil 

Semua proyek perlu untuk dengan 
jelas dan ringkas menjelaskan apa 
yang mereka ingin capai dengan 
dana yang diminta: 

• Hasil & Indikator Antara, Target, 
dan Batas Waktu dari Tujuan 
Pengembangan Proyek 

• Input & kegiatan di dasar "rantai 
kausalitas" di Kerangka Kerja 
Hasil 

• Jelaskan bagaimana ini akan 
mengarah pada output dan hasil 
yang diharapkan - "cara" dengan 
mana Tujuan Pengembangan 
Proyek akan dicapai 

 



        USAID Adapt Asia-Pacific 

Kerangka Kerja Hasil Proyek 

(LogFrame) 

• Sebuah alat untuk perencanaan dan pengelolaan proyek 

 

• Secara sistematik menyajikan informasi tentang komponen 

kunci 

 

• Dirancang dengan baik, dijelaskan secara objektif, jelas 

terstruktur, mudah untuk mengevaluasi 

 

• Tidak menunjukkan setiap detail; melainkan hanya faktor kunci 
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Cara membaca Kerangka Kerja 

Logika (Logic Framework) 

Sumberdaya/ 

Input 

Kegiatan 

Output 

Outcomes 

Dampak  L
 O

 G
 I K

 A
  V

 E
 R

 T
 I K

 A
 L

 Sumber daya tertentu diperlukan untuk 

mengoperasikan program Anda 

Jika Anda memiliki akses kepada 

sumberdaya/input tersebut, Anda dapat 

menggunakannya untuk memenuhi kegiatan 

yang direncanakan 

Jika Anda memenuhi kegiatan sesuai rencana, 

maka mudah-mudahan Anda akan 

menghasilkan barang / jasa yang Anda 

rencanakan 

Jika Anda memenuhi kegiatan yang 

direncanakan sejauh yang Anda inginkan, 

maka peserta akan mendapatkan keuntungan 

dengan cara tertentu 

Jika manfaat ini tercapai, maka perubahan 

tertentu dalam organisasi, masyarakat, atau 

sistem mungkin terjadi 



        USAID Adapt Asia-Pacific 

“Kerangka Kerja Desain & 

Pemantauan” (ADB) 
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Dari Pohon Tujuan ke Logframe / 

DMF 
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Dari Tujuan ke Matriks DMF 

1. Mengembangkan Pernyataan Dampak Anda 

DAMPAK — OUTCOME— OUTPUT— KEGIATAN—INPUT 
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Dari Tujuan ke Matriks DMF 

2. Mengembangkan Outcome Proyek Anda 

DAMPAK — OUTCOME— OUTPUT— KEGIATAN—INPUT 
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Dari Tujuan ke Matriks DMF 

3. Mengembangkan Output Anda 

DAMPAK — OUTCOME— OUTPUT— KEGIATAN—INPUT 
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Dari Tujuan ke Matriks DMF 

4. Mengembangkan Kegiatan Anda 

DAMPAK — OUTCOME— OUTPUT— KEGIATAN — INPUT 
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Dari Tujuan ke Matriks DMF 

5. Mengembangkan Input Anda 

DAMPAK — OUTCOME— OUTPUT— KEGIATAN — INPUT 
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Langkah Awal Penyusunan 

LogFrame 

STATING DEVELOPMENT OBJECTIVES 

(INTERVENTION LOGIC) 
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Melengkapi Logframe 

Deskripsi Proyek indikator pencapaian 

yang secara obyektif 

dapat diverifikasi 

Sumber dan cara-cara 

verifikasi 

Asumsi / Risiko 

Tujuan Dampak pembangunan yang 

luas dimana proyek 

memberikan kontribusi 

Apa saja indikator 

kunci yang 

berhubungan dengan 

tujuan keseluruhan 

Apa sumber informasi 

untuk indikator ini? 

Apa faktor eksternal 

yang diperlukan untuk 

mendukung tujuan 

dalam jangka panjang? 

Sasaran Hasil Pengembangan / 

adaptasi pada akhir proyek  

 

"Meningkat ... 

memperbaiki..." 

Indikator apa yang 

jelas menunjukkan 

bahwa tujuan telah 

tercapai? 

Apa sumber informasi 

yang ada atau dapat 

dikumpulkan? Metode 

untuk mendapatkan 

info? 

Faktor & kondisi yang 

diperlukan untuk 

mencapai sasaran 

(kondisi eksternal)? 

Keluaran / 

Output 

Hasil langsung / nyata yang 

diberikan proyek . Hal ini 

sebagian besar di bawah 

kendali manajemen 

Apa saja indikator 

untuk mengukur 

apakah dan sejauh 

mana tindakan dapat 

mencapai hasil yang 

diharapkan 

Apa sumber informasi 

untuk indikator ini? 

Apa kondisi eksternal 

yang harus dipenuhi 

untuk mendapatkan 

hasil yang diharapkan 

sesuai jadwal? 

Kegiatan Tugas-tugas yang harus 

diselesaikan untuk 

memberikan hasil yang 

direncanakan 

Isi kotak ini dengan 

ringkasan dari sumber 

daya & cara 

mendapatkannya 

Isi kotak ini dengan 

ringkasan biaya 

Apa pra kondisi yang 

diperlukan sebelum 

aksi dimulai? 
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Cara lain untuk melihat itu ... 
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Bahasa Logframe 

Jangan terlalu fokus pada bahasa dan variasi dari berbagai model 

matriks logframe. 

Pelajaran terpenting adalah untuk memikirkan keseluruhan 

pencapaian proyek dengan menggunakan model yang logis 
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Target dan Indikator Kinerja 

• Indikator menggambarkan 

apa yang akan diukur 

 

S—Specific 

M—Measurable 

A—Achievable 

R—Relevant 

T—Time-Bound 

 

• tingkat dampak ... tingkat 

outcome... tingkat output 

jika Anda dapat 

mengukurnya, Anda 

dapat mengelolanya! 
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Sumber Data & Mekanisme 

Pelaporan  

• Gambarkan "Siapa", "Di 

mana", & "Mengapa" 

• Tugas konsultan meliputi: 

• Ulasan sistem informasi yang 

digunakan negara yang relevan 

dengan proyek 

• Inventaris sumber sekunder 

• Mengumpulkan data primer 

• Pemantauan dan pelaporan 

akuntabilitas harus dengan 

lembaga yang tertarik dengan 

hasil proyek! 

• Pertimbangkan untuk 

melibatkan pemangku 

kepentingan dalam 

pemantauan 
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Asumsi & Risiko 

• Asumsi adalah pernyataan positif 

dari kondisi, peristiwa, tindakan 

• Risiko adalah pernyataan negatif 

• Jelaskan asumsi dan risiko yang 

tidak berada dalam kendali 

proyek 

• Gunakan pohon tujuan untuk 

menentukan risiko dan asumsi 

• Asumsi dan risiko harus dipantau 

... nyatakan mereka sehingga 

mereka bisa dipantau! 

• Lakukan analisis dan lakukan 

penyesuaian dengan asumsi dan 

risiko 

A well-designed project is one 

whose risks are manageable 
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Langkah 6: Pengaturan 

Kelembagaan Pelaksanaan  

• Setiap proyek harus mengidentifikasi peran & tanggung 

jawab: 

•  Peminjam 

•  Struktur manajemen dari Instansi Pelaksana  

•  Mitra kunci atau entitas yang berkolaborasi 

•  penguatan kapasitas 

•  Bantuan Teknis Proyek yang disediakan 

•  mekanisme koordinasi 

•  Pemberi pinjaman dalam fungsi pengawasannya 
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Langkah 7: Sistem Pengendalian 

Manajemen Keuangan 

• Meliputi perencanaan, 
penganggaran, akuntansi, 
pengendalian internal, aliran 
dana, pelaporan keuangan, dan 
pengaturan audit 

• Ini adalah tanggung jawab 
peminjam / lembaga pelaksana 

• Apakah lembaga pelaksana 
memenuhi persyaratan pemodal 

• Kemampuan kelembagaan 
manajemen keuangan yang 
telah ada dinilai memadai 

• Internal auditor direkrut untuk 
memperkuat kerangka kerja 
pengendalian 


