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PANDUAN 

PENGISIAN DAFTAR HADIR DAN REKAPITULASI KEGIATAN FIP II 

 

A. LATARBELAKANG 

Target yang diminta dalam PDO (Project Development Objective) menuntut manajemen FIP II 

membangun sistem agar semua kegiatan terdata dengan rapi dan akuntable sehingga dapat digunakan 

untuk monitoring kegiatan, penyusunan laporan-laporan sesuai kebutuhan dan pemenuhan capaian 

target-target sebagaimana tertuang di dalam PDO, yaitu: 

 

Nama Indikator 

Nilai Target Kumulatif 

Baseline TH-1 TH-2 TH-3 TH-4 
TH-5 

(final) 

1. KPH yang  diatur dengan rencana 

pengelolaan hutan jangka panjang dan 

tahunan yang berkelanjutan yang disusun 

atau direvisi dengan partisipasi 

masyarakat (Jumlah) 

0 – 2 4 6 8 

2. Peraturan-peraturan utama yang 

disusun melalui koordinasi yang lebih 

baik dan diajukan kepada pemerintah 

untuk direview (misalnya melalui NKB12) 

(Jumlah) 

0 1 2 3 3 3 

3. SOP utama disusun dan diajukan untuk 

direview oleh kementerian bersangkutan 

(KLHK, Kemendagri) (Jumlah)  

0 2 4 6 8 10 

4. Penerima manfaat proyek langsung 

(Jumlah)  
0 100 600 29,000 57,500 113,000 

5.a. Penerima manfaat perempuan (% 

Penerima Manfaat Proyek Langsung 

adalah perempuan) 

0 0 15 20 30 45 

5.b. Masyarakatdi dalam dan di sekitar 

hutan yang terkena dampak proyek 

menikmati kenaikan manfaat moneter dan 

non-moneter (Jumlah)  

0 0 0 27,000 54,000 108,000 

6a. Masyarakat di dalam dan di sekitar 

hutan yang terkena dampak proyek 

menikmati kenaikan manfaat moneter dan 

0 20 40 2,700 5,400 10,800 
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non-moneter – minoritas etnis/Masyarakat 

Adat (Jumlah dan sub indikator utama) 

6b. Masyarakatdi dalam dan di sekitar 

hutan yang terkena dampak proyek 

menikmati kenaikan manfaat moneter dan 

non-moneter –jumlah perempuan (jumlah 

dan sub indikator utama) 

0 0 90 5,800 17,250  50,450 

7. Persentase kepuasan penerima 

manfaat/pemangku kepentingan terhadap 

administrasi KPH (%) 

0 0 0 40 60 70 

Sumber: POM FIP II hal. 75-76 (versi bahasa Indonesia) dan Project Operation Sub Manual Sub 

Component 3.2 (versi English dan Bahasa Indonesia) hal. 7-8. 

 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu disusun alat ukur untuk mencapai pemenuhan target-target 

yang ada (nomor 4, 5a, 5b., 6a. dan 6b.), diantaranya melalui pencatatan kegiatan berdasarkan 

absensi/daftar hadir dan panduan penggunaannya. Hal penting yang perlu menjadi catatan terkait hal ini 

adalah: 

1. Pada akhir proyek diperkirakan jumlah total orang yang mendapat manfaat langsung berjumlah 

sekitar 113.000 orang dan 45 persennya adalah perempuan.  

2. Sekitar 108.000 orang di dalam hutan dan masyarakat sekitar dapat meningkatkan manfaat moneter 

dan non-moneter. Dari jumlah ini, 10.800 orang harus merupakan Masyarakat Adat dan 50.450 orang 

harus perempuan. 

(angka-angka ini akan diperbarui seiring dengan dimodifikasinya kerangka hasil mengikuti kesepakatan 

antara lembaga pelaksana dan Bank Dunia). Sebagaimana tertuang dalam Project Operation Sub 

Manual Sub Component 3.2 halaman 7 (versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia) 

 

B. TUJUAN  

1. Merapikan administrasi pencatatan pelaksanaan kegiatan 

2. Monitoring pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target  

3. Monitoring tingkat partisipasi para pihak berdasarkan tipe pihak dan keterlibatan gender. 

  

C. HASIL 

Terkumpulnya data-data berbagai jenis kegiatan dan partisipannya untuk memenuhi data dan informasi 

yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan, strategi pelaksanaan dan pencapaian target indikator 

sesuai PDO. 
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D. RUANG LINGKUP 

 Pengisian data ini dilakukan untuk semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan FIP II, oleh 

pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan/rapat, baik oleh institusi-institusi pelaksana (Implementing 

Agencies/IAs), PMU dan konsultan, SU dan konsultan, KPH dan staf, dan mitra pelaksana.  

 Pencatatan di fokuskan pada pencapaian target proyek (PDO), seperti: penerima manfaat proyek 

langsung dan % penerima manfaat langsung perempuan. Sehingga kegiatan/rapat yang bersifat 

internal pada satu instansi/lembaga/PMU/SU/KPH/IA dan rapat-rapat persiapan kegiatan dapat 

diabaikan.  

 Pencatatan secara manual ini dapat dirubah menjadi sistem online dengan tetap menyediakan menu 

ekstraksi/convert ke bentuk excel yang secara otomatis selalu up date berdasarkan data-data yang 

masuk, sehingga masih tetap dapat digunakan apabila terjadi kerusakan sistem atau terkendala 

dengan jaringan internet. 

 Format pendataan ini dapat digunakan oleh pihak lain sesuai peruntukannya, asli ataupun 

dimodifikasi. 

 

E. PROSEDUR DAN TATA CARA PENGISIAN 

Adapun prosedur pengisian adalah sebagai berikut: 

1. Data rekapitulasi kegiatan diisi berdasarkan daftar hadir setiap kegiatan yang dilaksanakan 

oleh para pihak terkait sebagaimana pada bagian ruang lingkup. 

2. Panitia/petugas absensi memastikan kolom-kolom absensi terisi dengan benar. 

3. Data yang telah diisi oleh masing-masing pihak disampaikan setiap selesai kegiatan atau pada 

tanggal terakhir disetiap bulannya kepada expert institusi pelaksananya (Individual Consultant 

IA yang bersangkutan) dan diteruskan ke Spesialis Monitoring dan Evaluasi untuk dikompilasi, 

atau disampaikan sesuai kebutuhan jika diperlukan. 

4. Pengisian data kegiatan selanjutnya oleh para pihak sebaiknya tetap dilanjutkan pada file yang 

sama, dan disampaikan sesuai butir 2 di atas. 

Secara keseluruhan pendataan terhadap kegiatan FIP II akan melalui 2 tahap, yaitu pengisian daftar 

hadir dan pengisian rekapitulasi kegiatan, dimana: 

a. Pengisian Daftar Hadir 

Daftar hadir memuat 2 hal, yaitu: (1). informasi tentang kegiatan dan (2). Informasi tentang 

peserta, dimana: 

Informasi tentang kegiatan memuat: 

 Kode kegiatan, yaitu: nomor kode kegiatan sebagaimana terdapat dalam Workplan, yang 

berisi nomor komponen, nomor sub-komponen dan nomor kegiatan. Misal: 3.1.2 (komponen 

3, sub komponen 1 atau 3.1 dan kegiatan 2)  

 Nama kegiatan, yaitu: nama kegiatan yang dilaksanakan 

 Tempat, yaitu: tempat pelaksanaan kegiatan. Cukup nama Kota/Desa. 

 Waktu pelaksanaan, yaitu: waktu pelaksanaan kegiatan 

Sedangkan informasi tentang peserta memuat: 
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 No., yaitu: nomor urut di dalam daftar hadir 

 Nama, yaitu: nama peserta 

 Jenis Kelamin, yaitu: jenis kelamin peserta yang hadir 

 Instansi/Asal, tidak cukup diisi dengan nama Desa tempat tinggal peserta, tetapi:  

(a). jika hadir/diundang mewakili tempat bekerja atau suatu organisasi maka tuliskan nama 

dan jabatan pada lembaga/instansi/perusahaan/NGOs/Kelompok Tani/Lembaga Adat/Organisasi 

Masyarakat tersebut, misal: Kades …#....(# = nama Desa), Sekretaris KTH …#....(# = nama 

Kelompok) dst. 

(b). Jika hadir/diundang atas nama pribadi dapat diisi disesuaikan dengan profesi atau posisinya 

masing-masing apakah sebagai masyarakat …#....(# = nama Desa), masyarakat adat …#....(# = 

nama adat, alim ulama/ustad, pendeta, dll.  

 Telp/Hp/e-mail, yaitu: nomor telpon/hand phone dan alamat e-mail pribadi ataupun lembaga 

yang diwakilinya, yang dapat digunakan untuk alat komunikasi dan koordinasi lebih lanjut. 

 Tanda Tangan, yaitu: tanda tangan peserta. 

 

Apabila peserta tidak dapat menulis, maka petugas dapat membantu yang bersangkutan untuk 

menuliskan identitasnya.  

Format daftar hadir sebagaimana terdapat pada Lampiran 1. 

 

b. Pengisian Rekapitulasi Kegiatan 

Rekapitulasi kegiatan adalah kumpulan ringkasan seluruh kegiatan FIP II berdasarkan daftar 

hadir/absensi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. Diisi oleh pelaksana kegiatan atau orang yang 

ditunjuk oleh penanggung jawab kegiatan. Data yang diambil untuk rekapitulasi ini antara lain: 

 No., yaitu: nomor pada tabel rekapitulasi. 

 Kode Kegiatan, yaitu: disisi sesuai nomor kode kegiatan 

 Nama Kegiatan, yaitu: diisi sesuai dengan nama kegiatan 

 Pelaksana, yaitu: diisi dengan nama lembaga pelaksana kegiatan 

 Pelaksanaan, Tempat, yaitu: diisi nama Desa/Kota tempat dilaksanakannya kegiatan. 

 Pelaksanaan, Durasi, yaitu: diisi dengan berapa lama pelaksanaan kegiatan tersebut 

dilakukan. 

 Tanggal, Mulai dan akhir, yaitu: diisi dengan tanggal-bulan-tahun dimulai dan diakhiri kegiatan 

tersebut. Untuk kegiatan yang dilaksanakan 1 hari maka diisi dengan tanggal-bulan-tahun yang 

sama pada saat mulai dan akhir. 

 Peserta, Laki-laki, Perempuan dan Jumlah, yaitu: isi dengan jumlah total laki-laki, jumlah 

perempuan dan jumlah total laki-laki dan perempuan.  

 Panitia dan narasumber tidak dimasukan sebagai peserta. 

 Tipe para pihak (stakeholder): isi sesuai jumlah total setiap tipenya, apakah: Pemerintah, 

Masyarakat Adat, Masyarakat, Akademisi, NGOs/Ormas, Kelompok Tani, Swasta, 

Jurnalis/Media, tokoh masyarakat dan lainnya. Catatan: 

- Hanya peserta dan undangan yang dimasukan kedalam daftar rekapitulasi. 

- Agar posisi dan nama instansi pemerintah yang hadir tetap diketahui maka penulisannya 

ditulis pada comment, misal: Kades, Sekdes, Polsek/Polisi, Koramil/TNI, dst. Sedangkan 
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BPD (Badan Perwakilan Desa), karena merupakan bagian dari penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa maka jika hadir mewakili BPD dikategorikan Pemerintah.  

- Perangkat Dusun, RT/RW, Alim Ulama, Pendeta, Tokoh Agama digabungkan ke Tokoh 

Masyarakat, dengan menuliskan posisi spesifik tersebut pada comment. 

- Lainnya adalah profesi tertentu yang tidak terdapat di dalam tabel tipe stakeholder, dengan 

menuliskan posisi spesifik tersebut pada comment. 

Langkah selanjutnya adalah menjumlahkan peserta yang hadir dan tipe stakeholder. 

 Jumlahkan total peserta dari setiap kegiatan dengan menambahkan jumlah laki-laki dan 

perempuan pada setiap kegiatan, kemudian jumlahkan juga semua tipe stakeholder pada  

kegiatan tersebut. Pastikan bahwa jumlah total peserta sama dengan jumlah total tipe 

stakeholder 

 Jumlahkan kebawah total semua peserta laki-laki, perempuan, total peserta sampai dengan 

total tipe stakeholder. 

 Buat persentase kehadiran peserta laki-laki, perempuan dan total laki-laki dan perempuan. 

Demikian pula dengan tipe stakeholder. Caranya adalah sebagai berikut:  

- Persentase kehadiran laki-laki = total jumlah laki-laki dibagi jumlah total peserta dikali 100 

- Persentase kehadiran perempuan = total jumlah perempuan dibagi jumlah total peserta 

dikali 100 

- Persentase kehadiran tipe stakeholder A = total jumlah tipe stakeholder A dibagi jumlah 

total seluruh tipe stakeholder yang hadir dikali 100, dst.  

Format rekapitulasi kegiatan sebagaimana terdapat pada Lampiran 2. 

 

F. PENUTUP 

Demikian panduan daftar hadir dan rekapitulasi kegiatan ini disusun untuk dapat digunakan dalam 

setiap kegiatan FIP II. Namun rekapitulasi ini hanya wajib digunakan/diisi untuk suatu pelaksanaan 

kegiatan dalam rencana kerja, bukan rapat internal dan/atau rapat-rapat persiapan suatu kegiatan. 
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Lampiran 1. Template daftar hadir 

TEMPLATE - DAFTAR 

HADIR - FIP II_KPH.docx
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Lampiran 2. Template rekapitulasi kegiatan 

 

TEMPLATE-Rekapitu

lasi Pelaksanaan Kegiatan FIP II_V2.xls
 

 


