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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya dapat 

menyelesaikan buku Pedoman Pelaksanaan Promosi Perubahan Perilaku 

Berbasis Masyarakat di wilayah Kecamatan Kalideres Kota Administrasi 

Jakarta Barat.

Buku ini disusun atas kerjasama antara Kecamatan Kalideres dengan 

MercyCorps. MercyCorps adalah lembaga kemanusiaan dan pembangunan 

internasional yang telah melakukan pendampingan di wilayah ini  sejak tahun 

2009 sampai 2010 melalui Program Untuk Sehat (PUSH). Program ini bekerja 

sama dengan masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok dan organisasi 

masyarakat, serta badan-badan pemerintah untuk meningkatkan akses dan 

pemanfaatan sarana sanitasi yang berkelanjutan, khususnya di Kotamadya 

Jakarta Barat. 

Buku ini dapat dijadikan panduan oleh pamong untuk melaksanakan promosi 

perubahan perilaku dengan partisipasi masyarakat secara efektif dan 

mendorong derajat kehidupan yang lebih baik. Tujuan pelaksanaan promosi 

perubahan perilaku untuk merubah kebiasaaan masyarakat dari yang kurang 

baik menjadi perilaku yang lebih baik dalam rangka mengatasi permasalahan 

yang ada di wilayahnya masing-masing.  

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini, kami 

mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan Ridho-

Nya dalam berbagai aktivitas yang kita lakukan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Promosi Perubahan Perilaku

 

Seringkali masalah di masyarakat disebabkan oleh perilaku yang tidak 

tepat, apalagi untuk wilayah perkotaan dengan berbagai persoalan khas yang 

dihadapi.  Untuk persoalan yang disebabkan oleh perilaku, perlu dilakukan 

kegiatan promosi yang membuat masyarakat mau mengubah perilakunya.

Promosi perubahan perilaku bertujuan untuk mengubah kebiasaan 

masyarakat dari yang kurang baik menjadi perilaku yang dapat mendorong 

derajat kehidupan yang lebih baik. Perubahan perilaku terjadi jika faktor-

faktor yang memotivasi individu terjawab dalam promosi  perubahan 

perilaku. 

Mercy Corps adalah sebuah lembaga kemanusiaan dan pembangunan 

Internasional yang bekerja di Indonesia sejak tahun 1999.  Mercy Corps 

memiliki pengalaman dalam mengimplementasikan  promosi perubahan 

perilaku terutama di wilayah perkotaan. Pengalaman yang diperoleh selama 

lebih dari sepuluh tahun tersebut  dirangkum dalam buku panduan ini.  Isinya 

mencakup tahapan, metode, dan contoh-contoh praktis yang bisa diadopsi 

dan telah disesuaikan dengan konteks  dan karakter masyarakat  perkotaan. 

Buku ini merupakan panduan bagi pamong sebagai  fasilitator  utama 

dalam promosi perubahan perilaku di wilayahnya agar mampu memfasilitasi 

promosi yang efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

 

 

Menurut Skinner (1938), seorang ahli psikologi, perilaku merupakan 

respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar).  

Dalam pembahasan modul ini, perubahan perilaku dapat diartikan sebagai 

bentuk  perubahan tindakan spesifik yang masuk akal dan dapat diamati, 

dapat diukur, dan terkait langsung untuk menghasilkan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 
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Reaksi seseorang terhadap suatu informasi dipengaruhi oleh bagaimana, 

dimana, dan dari siapa mereka memperoleh informasi tersebut. Orang akan 

lebih mudah percaya terhadap suatu informasi dan mau mempraktekkannya 

apabila:

- Mereka mendengar berulang kali dari berbagai sumber yang berbeda.

- Orang yang menyampaikan informasi cukup dikenal dan dapat dipercaya.

- Mereka memahami bagaimana informasi tersebut dapat menolong 

meningkatkan taraf kesejahteraan hidup mereka.

- Bahasa yang digunakan mudah dipahami.

- Mereka dianjurkan berdiskusi membahas isi informasi yang disampaikan.

Berdasarkan hasil penelitian formatif MercyCorps di tahun 2006, 

perubahan perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu ketrampilan, 

ketersediaan akses/ sarana, dan dukungan sosial. Misalnya: jika kita ingin 

mempromosikan perilaku mengelola sampah rumah tangga, maka perlu 

untuk melatih cara mengelola sampah rumah tangga, menyediakan sarana 

tempat sampah dan pengelolaannya, serta mensosialisasikan bahaya sampah 

dan manfaatnya jika dikelola di tingkat RT/ RW.  
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Remaja ikut berpartisipasi dalam upaya perubahan perilaku hidup bersih 
dan sehat yang didiseminasikan di lingkungannya.



1.3. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses 

pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan 

dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani 

masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat 

dalam proses penilaian perubahan yang terjadi.

Dalam melakukan promosi perubahan perilaku, partisipasi menjadi 

penting karena: pertama, sebagai alat untuk memperoleh informasi 

mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat; kedua, 

masyarakat akan lebih percaya jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan 

dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk 

kegiatan dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap kegiatan tersebut; 

ketiga, merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam 

pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Beberapa langkah berikut dapat dilakukan untuk mendorong munculnya 

partisipasi masyarakat:

1. Indentifikasi kelompok-kelompok masyarakat di area dampingan. 

Kelompok masyarakat bisa didasarkan atas pengelompokan usia 

(balita, anak, remaja, atau lansia), jenis kelamin (pria atau wanita), 

perasaan senasib (penduduk lokal atau pendatang) dan lain 

sebagainya.

2. Identifikasi tokoh-tokoh kunci dari masing-masing kelompok tersebut. 

Tokoh kunci dapat diukur dari tingkat pengaruhnya terhadap anggota 

kelompok.

3. Lakukan pendekatan informal kepada tokoh-tokoh kunci tersebut. 

Pendekatan bisa  berupa kunjungan Silaturrahmi yang diawali dengan 

obrolan ringan untuk kemudian dilanjutkan ke diskusi yang lebih 

serius disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing tokoh 

kunci.
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4. Undang tokoh-tokoh tersebut dalam suatu pertemuan. Pertemuan 

harus mempertimbangkan lokasinya mudah dicapai, waktu 

pertemuan harus disesuaikan dengan kondisi dimana masyarakat 

tinggal.

5. Jelaskan tujuan dan maksud dari pertemuan 

6. Diskusikan dalam pertemuan tersebut permasalahan apa yang terjadi 

di tengah masyarakat.

7. Diskusikan pula sebesar apakah harapan mereka untuk keluar dari 

permasalahan-permasalahan tersebut

8. Diskusikan tentang sumberdaya dan peluang apa saja yang mereka 

miliki untuk keluar dari permasalahan

9. Diskusikan penyusunan rencana aksi (rencana kerja) yang dapat 

mereka lakukan untuk keluar dari masalah, lengkap dengan skala 

prioritas, waktu pelaksanaan, siapa yang melakukan, potensi sumber 

dana yang mereka punyai. Skala prioritas akan sangat tergantung 

apakah sesuatu itu dapat dilakukan dalam jangka pendek atau jangka 

panjang dan seberapa mendesak aksi itu harus dilaksanakan.

10 .Fasilitasi pembentukan kelompok kerja masyarakat yang akan 

melaksanakan rencana kerja tersebut, Pembentukan harus dilakukan 

secara demokratis untuk menjamin keterwakilan dan pembagian 

peran yang merata.

11. Lakukan evaluasi bersama secara periodik untuk memantau apakan 

kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja atau tidak

12. Pertemuan tersebut di atas dapat dilakukan beberapa kali disesuaikan 

dengan kebutuhan.

13. Proses diskusi semaksimal mungkin harus menjamin terjadinya proses 

saling berbagi ide.  

4



Kesimpulan:

 “Setiap masyarakat pasti memiliki sumber daya. Sekecil apapun, jika dikelola 

dengan baik bisa berkembang.” 

5

Ibu-ibu turut berpartisipasi aktif dalam upaya mengidentifikasi potensi dan masalah di 
wilayahnya.
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BAB II

PERENCANAAN PROMOSI PERUBAHAN PERILAKU 

2. 1. Pahami Persoalan 

Sebelum melakukan promosi perubahan perilaku, tahap pertama yang 

harus dilakukan adalah pengumpulan data, tujuannya untuk menggali 

informasi sebanyak-banyaknya mengenai suatu bidang dan menemukan 

masalah utama apa yang ada di masyarakat yang perlu segera ditangani, 

misalnya: bidang kesehatan, sanitasi, bencana, konflik, dan lain-lain. Beberapa 

cara sederhana untuk menggali informasi:

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung di lapangan, umumnya dilakukan 

satu hari saja di wilayah yang dipilih secara acak, tujuannya untuk 

memahami permasalahan di wilayah secara rinci. Jika memungkinkan, 

disertai dengan pengambilan foto sebagai bukti visual. Pengamatan 

dilakukan bersama dengan wakil masyarakat yang kemudian berbagi 

tugas, misalnya dibentuk satu kelompok yang terdiri dari tiga sampai lima 

orang untuk mengamati dua RT. 

Tabel 1. Contoh Formulir Pengamatan Wilayah

RT 013 / 
03

Ada 2 buah, yang 1 
rusak

Tempat
sampah

3. 

RT 012 / 

08

Mampet, tidak 

mengalir, & tidak 
berfungsi

Saluran air2. 

RT 012 / 

11

Buruk, tidak rapih, & 

tidak ada tong 
sampahnya

Tumpukan

sampah

1. 

FOTOLOKASI

(RT/ RW)

KONDISI 

(Kualitas & Jumlah)

MASALAHNO

RT 013 / 
03

Ada 2 buah, yang 1 
rusak

Tempat
sampah

3. 

RT 012 / 

08

Mampet, tidak 

mengalir, & tidak 
berfungsi

Saluran air2. 

RT 012 / 

11

Buruk, tidak rapih, & 

tidak ada tong 
sampahnya

Tumpukan

sampah

1. 

FOTOLOKASI

(RT/ RW)

KONDISI 

(Kualitas & Jumlah)

MASALAHNO
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2. Fasilitasi pembentukan kelompok kerja masyarakat yang akan1.

Diskusi Kelompok Terarah, yaitu melakukan diskusi dengan maksimal 

20 orang yang merupakan wakil masyarakat dan pemerintah setempat 

seperti ibu-ibu anggota PKK, anggota karang taruna, tokoh masyarakat, 

tokoh agama. Sebelum melakukan diskusi ini, terlebih dahulu 

disiapkan daftar pertanyaan untuk mengarahkan pembicaraan.

Tabel 2. Contoh Formulir Diskusi Kelompok Terarah

Sampah masih bisa dimanfaatkan kembali jika 

dikelola dengan baik, apa pendapat bapak/ 
ibu tentang hal ini? Apakah ada yang punya 
pengalaman?

5.

Siapa yang bertanggung jawab membuang 

sampah?

4.

Kemana biasanya sampah dibuang? Mengapa?3.

Bagaimana biasanya sampah ditangani di rumah 
tangga?

2.

Apa saja jenis sampah yang dihasilkan di setiap 
rumah ini?  

1.

JAWABANPERTANYAANNO

Sampah masih bisa dimanfaatkan kembali jika 

dikelola dengan baik, apa pendapat bapak/ 
ibu tentang hal ini? Apakah ada yang punya 
pengalaman?

5.

Siapa yang bertanggung jawab membuang 

sampah?

4.

Kemana biasanya sampah dibuang? Mengapa?3.

Bagaimana biasanya sampah ditangani di rumah 
tangga?

2.

Apa saja jenis sampah yang dihasilkan di setiap 
rumah ini?  

1.

JAWABANPERTANYAANNO

8

3. Wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab yang dilakukan kepada tokoh penting 

yang terkait, seperti petugas puskesmas, pengurus RT, pengurus RW, 

petugas kebersihan. Sebelum melakukan wawancara, juga perlu 

menyiapkan daftar pertanyaan sekaligus mengumpulkan data-data yang 

sudah ada di instansi terkait. 
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Tabel 3. Contoh Formulir Wawancara Kepada Pengurus RW

Dalam pengumpulan data, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Perhatikan keterwakilan setiap pihak untuk mengumpulkan informasi 

dari sumber yang beragam, termasuk keseimbangan gender antara pria 

dan wanita.

2. Pengumpulan data dilakukan atas kesediaan pemberi informasi, untuk itu 

perlu mengirimkan undangan kesetiap orang terlebih dahulu.

3. Untuk kelancaran proses pengumpulan data, agenda harus disusun 

terlebih dahulu, termasuk pembagian peran dan tugas masing-masing.

4. Persiapan berupa penyediaan alat dan bahan demi kelancaran proses, 

seperti: kertas, pulpen, daftar pertanyaan, daftar hadir merupakan hal 

yang penting.

Apa saja yang sudah dikerjakan untuk mengatasi 
keluhan tersebut? Bagaimana hal tersebut 
dilaksanakan? Sejauh mana keberhasilannya? Apa 
kendala yang dihadapi? Mengapa?

3.

Apa saja masalah yang paling banyak dikeluhkan 
warga terkait dengan sampah?

2.

Berapa banyak jumlah penduduk di setiap RT? 
Berapa banyak produksi sampah harian di rumah 

tangga?

1.

JAWABANPERTANYAANNO

Apa saja yang sudah dikerjakan untuk mengatasi 
keluhan tersebut? Bagaimana hal tersebut 
dilaksanakan? Sejauh mana keberhasilannya? Apa 
kendala yang dihadapi? Mengapa?

3.

Apa saja masalah yang paling banyak dikeluhkan 
warga terkait dengan sampah?

2.

Berapa banyak jumlah penduduk di setiap RT? 
Berapa banyak produksi sampah harian di rumah 

tangga?

1.

JAWABANPERTANYAANNO

Permainan anak sabagai media perangsang perubahan perilaku 
hidup bersih dan sehat



2.2. Perencanaan Promosi Perubahan Perilaku

Setelah seluruh informasi dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah 

menyusun perencaan promosi perubahan periaku dengan menjawab 8 kunci 

pertanyaan berikut:

1.    Apa masalah utamanya?

Berdasarkan hasil wawancara, diskusi kelompok terarah, dan 

pengamatan, hasilnya bisa saja muncul lebih dari satu masalah yang 

terungkap. Untuk itu, perlu dipilih masalah apa yang menjadi prioritas, 

dengan mempertimbangkan hal-hal berupa: kebutuhan masyarakat,  

tingkat keparahan, dampak yang ditimbulkan, sumber daya yang tersedia 

(manusia, dana, dan material), dan waktu. Semakin sedikit masalah yang 

diprioritaskan, maka akan semakin fokus pendekatan pemecahannya. 

2. Perilaku apa yang akan dipromosikan?

Mengacu pada prioritas masalah tersebut, kemudian ditentukan perilaku 

apa yang akan dipromosikan. Tentunya hal ini berkaitan dengan informasi 

yang sudah dikumpulkan sebelumnya. 

3. Apa pesan yang akan disampaikan?

Pesan yang disampaikan adalah pesan yang dapat ”menjual” perilaku 

tersebut. Hal ini dapat diperoleh dari pengumpulan data sebelumnya dan 

sumber-sumber lain seperti: buku, leaflet, internet, dan lain-lain.

Upaya mempromosikan perubahan perilaku tidak akan selalu mencapai 

hasil yang diharapkan, tetapi hal ini dapat dicegah dengan mengantisipasi 

berbagai masalah yang mungkin timbul, antara lain:

?Pesan hanya diterima oleh sebagian sasaran karena pemanfaatan 

saluran komunikasi yang kurang efektif. Misalnya: hanya menggunakan 

buku petunjuk pembuatan kompos, maka pesan tidak sampai ke 

masyarakat yang buta huruf. Sebaiknya, juga diadakan demonstrasi atau 

praktek bersama. 

?Pesan sampai kepada masyarakat tetapi tidak dimengerti. Misalnya: 

menggunakan istilah-istilah teknis atau menggunakan bahasa asing 

yang sulit dipahami, contohnya: sampah organik. Sebaiknya digunakan 

bahasa yang sederhana, contohnya: sampah basah. 
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?Pesan sampai kepada masyarakat tetapi diterapkannya keliru. 

Sebaiknya, dilakukan pembinaan secara berkala untuk memastikan 

masyarakat mampu melakukan dengan tepat. 

?Pesan sampai dan dipahami oleh masyarakat tetapi tidak dipraktekkan 

karena bertentangan dengan sikap dan kepercayaan yang ada. Misalnya: 

menurut kepercayaan masyarakat tertentu, bunga yang digunakan 

untuk berdoa, tidak boleh dibersihkan karena dianggap sebagai 

persembahan yang suci. 

?Pesan sampai dan dipahami oleh masyarakat tetapi tidak dapat 

dipraktekkan karena tidak tersedianya sarana. Misalnya: kampanye 

untuk pengelolaan sampah rumah tangga, tetapi sarana pembuangan 

sampah yang berbeda untuk sampah kering dan basah tidak tersedia. 

Sebaiknya, kampanye dibarengi dengan penyiapan sarana yang 

mendukung. 

4. Siapa yang akan terlibat? 

Promosi perubahan perilaku dilakukan di masyarakat, tetapi perlu 

dilakukan segmentasi kelompok target dan pelaksana. Kelompok target 

adalah kelompok masyarakat yang akan dipengaruhi, sedangkan 

kelompok pelaksana adalah pelaku yang mempromosikan perilaku 

tersebut. Pelaku promosi yang paling efektif di masyarakat adalah pihak-

pihak yang memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan hidup sehari-hari 

masyarakat, seperti pejabat pemerintah setempat, petugas kesehatan, 

guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota organisasi wanita atau 

pemuda, pengusaha, dan artis. 

5. Apa saja kegiatan dan tujuannya? 

Kegiatan yang dimaksud adalah metode penyampaian pesan yang akan 

dilaksanakan. Perumusan tujuan membantu untuk mengukur 

keberhasilan setiap kegiatan.
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Metode atau cara promosi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu: 

?Metode promosi individual, misalnya: konseling (bimbingan) dengan 

anggota rumah tangga atau melalui wawancara.

?Metode promosi kelompok, misalnya: ceramah, permainan, pelatihan, 

atau diskusi kelompok.

?Metode promosi massa, misalnya: pidato, siaran radio atau televisi, atau 

artikel di majalah atau koran.

6.  Media apa yang diperlukan?

Media yang digunakan disesuaikan dengan ketersediaan dan kemampuan 

lokal yang ada. Dalam proses promosi perubahan perilaku, penggunaan 

media atau alat bantu bertujuan untuk:

- Mempermudah dalam menyampaikan informasi.

- Membantu masyarakat untuk belajar lebih banyak dan cepat 

memahami.

- Memicu masyarakat untuk meneruskan informasi kepada orang lain.

- Mencapai masyarakat yang lebih banyak.

- Menimbulkan minat dan merangsang  masyarakat untuk melakukan 

perubahan perilaku.

Berbagai macam media promosi ada 3 macam, yaitu:

» Alat bantu lihat (visual aids) bertujuan untuk mestimulasi indera 

penglihatan (mata), seperti: foto, slide, poster, peta, buku cerita, koran, 

gambar-gambar.

»  Alat bantu dengar (audio aids) bertujuan untuk menstimulasi indera 

pendengar, seperti: lagu, radio.

»   Alat bantu lihat-dengar (audio visual aids) bertujuan untuk menstimulasi 

mata dan telinga secara bersamaan, seperti: iklan di televisi, drama, film. 
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7.   Kapan dan dimana pelaksanaannya?

Waktu pelaksanaan promosi dapat dilakukan secara berkala dalam 

rentang waktu tertentu. Tempat pelaksanaan disesuaikan dengan jumlah 

peserta dan mudah dijangkau oleh target sasaran.

8.   Berapa biaya diperlukan dan sumbernya?

Biaya tentu saja berdasarkan kebutuhan material sesuai dengan daftar 

yang telah dibuat sebelumnya. Sumber dana merupakan gabungan dari 

pemerintah dan kontribusi dari masyarakat sebagai bentuk partisipasi 

untuk menciptakan rasa memiliki dan keberlanjutan program. Sumber 

lain seperti dari pihak swasta juga potensial untuk dimanfaatkan.  

Contoh Perencanaan Promosi Perubahan Perilaku:

Bahaya-bahaya yang ditimbulkan apabila penangangan sampah
tidak dilakukan, cara-cara mudah melakukan pengelolaan
sampah di rumah tangga, dan keuntungan jika sampah dikelola

dengan baik. 

Pesan yang 

disampaikan

Masalah ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan 

kemauan masyarakat untuk mencegah banjir. Banjir dianggap 
sebagai kejadian yang biasa. Selain itu, pengelolaan sampah 
dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah semata dan 

terbatasnya ketrampilan untuk menjadikan sampah sebagai 
barang ekonomis. Berdasarkan data tersebut, maka perilaku 

yang akan dipromosikan adalah pengelolaan sampah di tingkat 
rumah tangga. 

Perilaku yang 

dipromosikan

Banjir karena dialami masyakarat setiap tahun dan 

menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Sementara tindakan 
pencegahannya belum maksimal dilakukan. Banjir selain 
diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi, juga karena produksi 

sampah yang besar. Sampah paling banyak berasal dari rumah 
tangga yang tidak ditangani dengan baik, akibatnya terjadi 

penumpukan sampah di got/ parit dan sungai. 

Prioritas

Masalah

Bahaya-bahaya yang ditimbulkan apabila penangangan sampah
tidak dilakukan, cara-cara mudah melakukan pengelolaan
sampah di rumah tangga, dan keuntungan jika sampah dikelola

dengan baik. 

Pesan yang 

disampaikan

Masalah ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan 

kemauan masyarakat untuk mencegah banjir. Banjir dianggap 
sebagai kejadian yang biasa. Selain itu, pengelolaan sampah 
dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah semata dan 

terbatasnya ketrampilan untuk menjadikan sampah sebagai 
barang ekonomis. Berdasarkan data tersebut, maka perilaku 

yang akan dipromosikan adalah pengelolaan sampah di tingkat 
rumah tangga. 

Perilaku yang 

dipromosikan

Banjir karena dialami masyakarat setiap tahun dan 

menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Sementara tindakan 
pencegahannya belum maksimal dilakukan. Banjir selain 
diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi, juga karena produksi 

sampah yang besar. Sampah paling banyak berasal dari rumah 
tangga yang tidak ditangani dengan baik, akibatnya terjadi 

penumpukan sampah di got/ parit dan sungai. 

Prioritas

Masalah
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Kesimpulan:

“Jika anda gagal membuat rencana dengan baik, maka anda berencana 

untuk gagal dalam pelaksanaannya!”

Dana yang dibutuhkan sebesar Rp 8,000,000 dari alokasi 

Musrembang sebesar 50%, kontribusi masyarakat sebesar 
30%, dan sumbangan dari pabrik sekitar 20%.  

Biaya 

Penyuluhan setiap kali posyandu, pelatihan dilakukan setiap tiga

bulan sekali, sedangkan lomba satu kali saja dengan 
penilaian sebulan sekali selama enam bulan. 

Tempat di pos RW, pos Posyandu, atau di kantor Kelurahan

Waktu dan 

tempat

Tempat sampah rumah tangga dari karung beras, memproduksi 
ulang poster yang sudah ada dari dinas kebersihan, laptop 
dan proyektor kecamatan, alat tulis, formulir penilaian, dan 

hadiah.

Media 

ØPenyuluhan tentang pengelolaan sampah serta 

pemasangan poster-poster di tempat umum untuk
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat . 

ØPelatihan tentang pengelolaan sampah dan 
pendampingan untuk menimbulkan minat mencoba dan 
meningkatkan ketrampilan.

ØLomba lingkungan bersih dan sehat di tingkat RT untuk 
memicu kompetisi di tengah masyarakat agar mereka 

mempraktekkan langsung. 

Kegiatan dan

tujuannya

Perilaku promosi pengelolaan sampah akan dilakukan oleh para 
kader posyandu dan PKK. Sebagai target sasaran adalah ibu -
ibu rumah tangga , khususnya yang tinggal di sepanjang 

bantaran sungai di Kelurahan Marelan (RW 08 & 09) dan 
Kelurahan Mahabakti (RW 3 & 15). 

Pihak yang 

terlibat

Dana yang dibutuhkan sebesar Rp 8,000,000 dari alokasi 

Musrembang sebesar 50%, kontribusi masyarakat sebesar 
30%, dan sumbangan dari pabrik sekitar 20%.  

Biaya 

Penyuluhan setiap kali posyandu, pelatihan dilakukan setiap tiga

bulan sekali, sedangkan lomba satu kali saja dengan 
penilaian sebulan sekali selama enam bulan. 

Tempat di pos RW, pos Posyandu, atau di kantor Kelurahan

Waktu dan 

tempat

Tempat sampah rumah tangga dari karung beras, memproduksi 
ulang poster yang sudah ada dari dinas kebersihan, laptop 
dan proyektor kecamatan, alat tulis, formulir penilaian, dan 

hadiah.

Media 

ØPenyuluhan tentang pengelolaan sampah serta 

pemasangan poster-poster di tempat umum untuk
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat . 

ØPelatihan tentang pengelolaan sampah dan 
pendampingan untuk menimbulkan minat mencoba dan 
meningkatkan ketrampilan.

ØLomba lingkungan bersih dan sehat di tingkat RT untuk 
memicu kompetisi di tengah masyarakat agar mereka 

mempraktekkan langsung. 

Kegiatan dan

tujuannya

Perilaku promosi pengelolaan sampah akan dilakukan oleh para 
kader posyandu dan PKK. Sebagai target sasaran adalah ibu -
ibu rumah tangga , khususnya yang tinggal di sepanjang 

bantaran sungai di Kelurahan Marelan (RW 08 & 09) dan 
Kelurahan Mahabakti (RW 3 & 15). 

Pihak yang 

terlibat
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BAB III

IMPLEMENTASI PROMOSI

3.1. Tahapan Pelaksanaan Promosi Perubahan Perilaku

Dalam pelaksanaan promosi perubahan perilaku, langkah awalnya 

adalah mengadakan sosialisasi oleh tim pamong yang telah mendapatkan 

pelatihan tentang promosi perubahan perilaku. Sosialisasi ini dilakukan di 

tingkat RW yang kemudian dilanjutkan di tingkat RT.

a. Sosialisasi di tingkat RW.

Tujuan sosialisasi adalah agar tokoh masyarakat mengetahui rencana 

promosi perubahan perilaku yang akan dilaksanakan di wilayah tersebut dan 

mendorong mereka untuk berpartisipasi. Alat-alat yang dibutuhkan antara 

lain: kertas plano, spidol, lakban kertas, surat undangan, agenda, daftar hadir, 

dan snack. Peserta yang diundang adalah pengurus RW, RT, kader, tokoh 

masyarakat, remaja dan karang taruna.

Hal-hal yang dipaparkan dalam sosialisasi:

»  Pemaparan hasil pengumpulan data yang sudah ditemukan di RW 

tersebut

»    Rumusan identifikasi dan prioritas masalah

»    Rencana promosi perubahan perilaku yang akan dilaksanakan.

»     Pembagian tugas dan tanggung jawab.

»    Komitmen bersama.

b. Sosialisasi di tingkat RT.

Setiap RT melakukan sosialisasi kepada warga tentang masing-masing 

kegiatan berdasarkan rencana promosi perubahan perilaku. Tujuannya 

adalah agar masyarakat memahami alasan dan termotivasi untuk terlibat 

dalam setiap kegiatan. 

Misalnya dalam sosialisasi lomba lingkungan bersih dan sehat, hal-hal 

yang dibicarakan di pertemuan RT, termasuk:

»    Latar belakang dan tujuan kegiatan.

»    Teknis pelaksanaan lomba lingkungan bersih dan sehat (kriteria lomba, 

syarat, penilaian, rentang waktu, dan hadiah).
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» Hal-hal yang harus dilakukan oleh masing-masing RT, misalnya: 

pengumuman keseluruh warga, pendataan peserta lomba, dan strategi 

untuk memenangkan lomba.

 

Untuk melakukan promosi perubahan perilaku dapat memanfaatkan 

jaringan sosial yang ada di wilayah tersebut, baik formal maupun informal. 

Yang dimaksud dengan jaringan sosial formal adalah kelompok yang memiliki 

kelembagaan tetap dan aturan yang jelas di suatu wilayah, contoh: RW, RT, 

PKK, Karang taruna, Posyandu, PAUD, Sekolah, dan Koperasi. 

Jaringan sosial informal adalah kelompok yang tidak memiliki struktur 

yang tetap dan aturan yang disepakati bersama namun tidak mengikat. Salah 

satu contohnya adalah kelompok sebaya. Kelompok sebaya yaitu sekelompok 

orang yang berkumpul di suatu tempat dan melakukan kegiatan bersama-

sama seperti: pengajian, arisan, kelompok bermain, kelompok ibu yang 

sedang menyuapi anaknya di sore hari, atau kelompok remaja yang suka 

berkumpul di pos ronda.

  

Sebagaimana dikemukakan pada pembahasan sebelumnya media yang 

digunakan untuk promosi sebaiknya memanfaatkan sumberdaya lokal. 

Sumber daya lokal yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu berupa fisik 

maupun non fisik yang dapat ditemui di tengah masyarakat. Pemanfaatan 

sumber daya lokal sebagai media promosi akan meningkatkan kepercayaan 

diri dan kemandirian pada masyarakat. 

Contoh : 
Pembuatan lukisan tembok (murral) sebagai media penyampai pesan 
dengan memanfaatkan tenaga lokal sebagai pelukisnya. Cat sebagai bahan 
dasar pembuatanmurral juga bisa diperoleh dari sumbangan industri rumah 
tangga atau industri lain, misalnya: pabrik, usaha sablon, yang ada di 
wilayah tersebut. Murral tersebut dapat menggantikan fungsi spanduk dan 
menghemat biaya karena lebih tahan lama.  

3.2. Memanfaatkan Jaringan Sosial 

3.3. Media Promosi Berbasis Sumber Daya Lokal

16



3.4. Mekanisme Penghargaan sebagai Daya Tarik

Berdasarkan pengalaman Mercy Corps selama berkecimpung di 

masyarakat, ternyata lomba disukai oleh seluruh kalangan. Lomba atau 

kompetisi yang dikelola dengan baik akan mendorong partisipasi masyarakat 

yang lebih luas, karena memunculkan hiburan dan gengsi sosial. 

Lomba dapat membantu penyebarluasan pesan dengan lebih cepat 

karena melibatkan banyak orang dan memicu terjadinya perubahan perilaku. 

Hadiah diperlukan sebagai daya tarik lomba. Sering kali lomba mendorong 

masyarakat memberikan kontribusi dan usaha yang jauh lebih besar 

dibandingkan nilai hadiah yang diperebutkan. Misalnya: dalam lomba, 

masyarakat harus menyediakan sarana pembuangan sampah, mengingatkan 

anak-anak tidak membuang sampah sembarangan setelah jajan, dan 

membuat pengumuman di tempat-tempat umum tentang bahaya banjir. 

Padahal hadiah lomba hanya berupa piala untuk RW pemenang. 

Salah satu hal yang harus benar-benar diperhatikan dalam pelaksanaan 

lomba adalah pengelolaan lomba, sikap jujur dan adil dari pelaksana lomba. 

Hal lain yang tidak kalah penting adalah diskusi dengan masyarakat mengenai 

kriteria penilaian, siapa saja yang dianggap cukup adil menjadi juri lomba, 

berapa lama masa lomba, frekuensi penilaian, wilayah lomba (antar RT atau 

antar RW), dan bagaimana keberlanjutan perilaku setelah lomba selesai. 
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3.5. Pengembangan “Brand”

Brand adalah suatu nama, simbol, tanda, desain atau gabungan di 

antaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi atau 

perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan 

produk jasa lainnya. Dalam promosi perubahan perilaku, brand bertujuan 

memunculkan suatu model  sebagai tokoh yang layak dijadikan panutan. 

Untuk memilih satu tokoh menjadi brand harus dilakukan melalui  

diskusi kelompok terarah.

Langkah-langkah pengembangan brand, yaitu:

a. Tentukan kelompok target dari penggunaan brand sejak awal. Target 

kelompok bisa berdasarkan usia (seperti balita, anak usia sekolah, 

remaja, lanjut usia), jenis kelamin, status sosial, dsb.  
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b. Lakukan identifikasi kelompok narasumber, yaitu: kelompok 

masyarakat mana saja yang dapat memberikan informasi tentang 

brand. Contohnya : Untuk menemukan brand dengan  kelompok target 

balita, narasumbernya adalah kelompok pengasuh. Diskusi kelompok 

terarah dilakukan kepada para ibu, kakak-kakak balita, atau dengan 

kakek/ nenek.

c. Menyusun daftar pertanyaan kunci.

d. Pelaksanaan diskusi kelompok terarah.  Agar tidak bias, hal yang harus 

diperhatikan adalah fasilitator fokus mengajukan pertanyaan , 

mendengarkan aktif, serta melakukan penggalian jawaban bukan ikut 

memberikan jawaban . Fasilitator menyimpulkan jawaban atas setiap 

pertanyaan atau mengkonfirmasi berbagai hal yang dianggap masih 

belum jelas. Seluruh proses diskusi dapat didokumentasikan dengan 

alat perekam atau catatan. Keduanya harus dilakukan sekaligus untuk 

cek silang sehingga informasi dapat diperoleh secara optimal. 

e. Analisa Hasil Diskusi

Untuk memperoleh kesimpulan akhir tentang brand apa yang dipilih, 

fasilitator harus melakukan analisa terhadap hasil proses diskusi, 

dengan cara mengumpulkan kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat 

saat diskusi dan mencari hubungan atau benang merah antar 

kesimpulan-kesimpulan tersebut.

f. Membuat Kesimpulan Akhir

Fasilitator menentukan brand yang akan digunakan sebagai media 

promosi berdasarakan hasil analisa proses diskusi. Brand tersebut 

kemudian dikemas dalam berbagai media untuk disosialisasikan kepada 

masyarakat, misalnya: berupa film, buku cerita, poster, selebaran, 

merchandise, dan lain-lain.

Kesimpulan : 

Kalau kita punya sumber daya lokal mengapa harus “impor” dari luar.
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BAB IV

DOKUMENTASI

4.1.  Pengertian Dokumentasi

4.2. Tujuan dan Prinsip Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti bahan pustaka, 

merupakan materi yang tertulis atau sesuatu yang menyediakan informasi 

tentang suatu subyek baik berbentuk tulisan maupun berbentuk rekaman 

lainnya seperti pita suara/kaset, video, film, gambar dan foto (Suyono trimo, 

1987). 

Data yang didokumentasikan adalah:

»  Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk narasi terkait 

dengan aspek kualitas, nilai, atau makna yang terdapat di balik fakta. 

Contohnya: hasil wawancara, catatan diskusi kelompok terarah, foto, 

dll.

»  Data kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka-angka 

dari hasil survey melalui perhitungan statistik. Dokumentasi ini 

dilakukan oleh staff ahli karena memerlukan ketrampilan dalam bidang 

penelitian. Contohnya: grafik produksi sampah rumah tangga per bulan. 

Tujuan dokumentasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi, baik secara internal maupun  eksternal tentang 

apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan .

2. Mengidentifikasi suatu masalah.

3. Alat komunikasi, bisa ke bawah (instruksi), ke atas (laporan), dan ke 

samping (saran).

4.   Menetapkan prosedur dan standar. Prosedur maksudnya rangkaian 

kegiatan yang akan dilakukan , sedangkan standar adalah aturan yang 

akan dianut dalam menjalankan prosedur tersebut. 

5.  Mencatat semua kegiatan, sebagai gambaran kualitas dari kegiatan dan 

memberikan masukan apakah hasil yang di capai dalam suatu kegiatan 

sudah mencapai tujuan atau belum. 
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Terdapat empat prinsip dalam proses dokumentasi, yaitu: 

1. Metode yang efektif. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan:

- Siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan 

pendokumentasiaan data?

- Siapa yang akan membuat atau menghasilkan dokumentasi?

- Kapan dokumentasi tersebut harus dibuat?

- Bagaimana dokumentasi tersebut bisa di komunikasikan dengan 

orang lain?

- Dimana dokumentasi tersebut akan di simpan?

2. Jenis dokumentasi yang tepat guna. 

3. Kesederhanaan dan mudah dipahami.

4. Merancang formulir sesuai kepentingannya.

Berikut beberapa contoh dokumentasi, berupa:

a. Hasil pengumpulan data 

Hasil pengumpulan data artinya pengarsipan seluruh data dari proses 

kegiatan yang dilakukan untuk mengungkap atau menjaring berbagai 

fenomena, informasi atau kondisi wilayah  (dimulai dari awal masuk ke dalam 

suatu wilayah sampai dengan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan yang 

dilakukan).

b. Catatan hasil pertemuan

Catatan hasil pertemuan adalah catatan yang dibuat untuk:

1. Mengetahui kapan pertemuan dilakukan (hari / tanggal dan waktu)

2. Mengetahui siapa saja yang datang dalam pertemuan

3. Mengetahui hasil yang disepakati dalam pertemuan

4.3. Contoh Dokumentasi

22

filing untuk pendokumentasian data



Contoh format catatan hasil pertemuan:

Agenda Acara: 

1. Pembukaan acara oleh Bapak RW …..(Bapak….)

2. ……………………………………………………………………………..

3. ……………………………………………………………………………….

Isi Acara :

1. Pembukaan oleh Bapak RW ….. (Bapak …)

( isi dari pembukaan acara) 

…………………………………………………………………………….

c.  Daftar hadir

Tujuan dokumentasi daftar hadir, untuk:

1. Mengetahui berapa jumlah orang yang hadir dalam pertemuan

2. Mengetahui siapa saja peserta yang hadir

3. Mengetahui berapa proporsi peserta laki-laki dan perempuan 

(memperlihatkan partisipasi keterlibatan laki-laki dan perempuan 

dalam kegiatan)

…… orang (L = …. ; P= …… )Peserta

………………………………… .Tempat

…………………………………Waktu

………………………………… .Hari/ Tanggal

Pertemuan masyarakat sosialisasi pemilahan sampah

…… orang (L = …. ; P= …… )Peserta

………………………………… .Tempat

…………………………………Waktu

………………………………… .Hari/ Tanggal

Pertemuan masyarakat sosialisasi pemilahan sampah
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Contoh daftar hadir:

DAFTAR HADIR

AGENDA :  

HARI / TANGGAL :  

WAKTU :  

LOKASI :  

JUMLAH YG HADIR : 

 

NO NAMA ALAMAT NO 

TELP/HP 

TANDA  

TANGAN 

1    

2    

1 2 

3    

4    

3 4 

5    5 6 
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d. Berita acara

Berita acara adalah naskah yang berisi pernyataan- pernyataan sebagai 

pedoman bagi lembaga/institusi yang menunjukan/membuktikan bahwa 

telah terjadi/terlaksananya suatu peristiwa/kegiatan tertentu adalah benar 

dan sesuai pada saat itu.

Contoh berita acara:

BERITA ACARA
PERTEMUAN MASYARAKAT SISTIM PENGELOLAAN SAMPAH

 DI RW .... RT ....

KEL. .......... KEC. ........ JAKARTA BARAT

Pada hari ini ...... tanggal ..... bulan ......... tahun ............ (tgl/bln/thn) pukul 

..... sampai dengan pukul ....... bertempat di .............. RT .... RW ..... 

kelurahan .....,  telah dilaksanakan pertemuan warga. Pertemuan 

dimaksudkan  untuk membuat kesepakatan tentang   Sistim 

Pengelolaan Sampah.

Pertemuan  ini    dihadiri oleh peserta sejumlah .... orang,  diantaranya  

Ketua RW, Ketua RT, Kader / PKK RW, Tokoh masyarakat dan 

perwakilan pemerintah kelurahan .

Proses musyawarah  dilakukan  dengan memperhatikan aspirasi 

masyarakat, para peserta yang hadir. Ada beberapa kesepekatan yang 

dihasilkan yakni:

» Masyarakat berkomitmen untuk melakukan pemilahan sampah 

rumah  tangga kedalam sampah basah dan sampah kering

» Sampah kering akan diambil oleh petugas pengambil sampah untuk 

di bawa ke tempat penampungan sementara 

» Masyarakat berkomitmen untuk membuat kompos  dari sampah 

basah di tingkat rumah tangga.

»Masyarakat dapat menjual kompos yang telah di buat ke kelompok 

kerja pengelola sampah dengan harga Rp 2.500 / kg
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»   Petugas sampah akan mendapatkan uang insentif setiap bulannya 

sebesar Rp 500.000

»   Menetapkan Susunan Kelompok Kerja Sistim Pengelolaan Sampah   dengan  

struktur sebagai berikut :

Ketua :

Sekertaris :

Bendahara :

Bidang pemasaran :

Humas :

Petugas pemungut sampah :

» Tarif yang dikenakan untuk pengambilan sampah kering di masyarakat 

sebesar Rp 7.000 / bulan.  

» Seluruh kesepakatan akan dituangkan secara  terperinci dalam  dokumen 

perjanjian yang mengikat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan  ditanda tangani oleh perwakilan peserta 

musyawarah.

Tanda Tangan:Perwakilan Pemerintah
Nama: 

Tanda Tangan:Perwakilan Tokoh Masyarakat Lainnya
Nama: 

Tanda Tangan:Perwakilan Warga
Nama: 

Tanda Tangan:Perwakian Tokoh Perempuan / Kader / PKK

Nama: 

Tanda Tangan:Ketua RT..../RW .... Kel. .....

Nama: 

Tanda Tangan:Ketua RW .... Kalideres
Nama: 

Tanda Tangan:Perwakilan Pemerintah
Nama: 

Tanda Tangan:Perwakilan Tokoh Masyarakat Lainnya
Nama: 

Tanda Tangan:Perwakilan Warga
Nama: 

Tanda Tangan:Perwakian Tokoh Perempuan / Kader / PKK

Nama: 

Tanda Tangan:Ketua RT..../RW .... Kel. .....

Nama: 

Tanda Tangan:Ketua RW .... Kalideres
Nama: 
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e.  Photo / gambar

Tujuannya untuk:

1. Melengkapi laporan dari kegiatan yang telah dilakukan

2. Memperlihatkan perubahan yang terjadi secara visual dalam bentuk 

digital maupun cetak.

f. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Data dari proses monitoring digunakan untuk melihat proses kegiatan yang 

sedang dilakukan. Sedangkan, data hasil evaluasi digunakan untuk melihat 

hasil dari kegiatan yang telah dilakukan.

Contoh data monitoring : Formulir pencatatan jumlah kompos yang di 

produksi dalam setiap bulan di wilayah RW X

Contoh data evaluasi : Hasil evaluasi pendapatan dari hasil penjualan kompos 

dalam waktu 6 bulan di wilayah X       

Kesimpulan:

“ Tunjukkan dan buktikan apa yang anda lakukan dengan 

DOKUMENTASI”
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BAB V

Monitoring & Evaluasi (M&E)

5.1. Tujuan dan Manfaat

5.2. Teknik M & E

Pada dasaranya monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan memantau 

pelaksanaan  kegiatan, bukan untuk mencari kesalahan, namun untuk 

mengetahui  apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah berjalan  dalam 

koridor yang benar  dan hasil  yang dicapai sudah seperti apa yang 

diharapkan. Jika terjadi penyimpangan,  M & E  akan membantu menemukan 

penyimpangan tersebut, sehingga  dapat dilakukan perbaikan atau 

penyesuaian agar sesuai dengan  rencana. 

Monitoring adalah pemantauan yang berlangsung terus menerus dalam 

masa kegiatan untuk memastikan dan mengendalikan keselarasan antara 

pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan yang telah dibuat. Umumnya 

dilakukan pada masa kegiatan masih berlangsung. Contoh: monitoring 

bulanan  untuk melihat apakah  sampah sudah dibuang pada tempat sampah 

yang sudah disediakan.

Evaluasi adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk menilai 

kualitas program secara berkala. Umumnya dilakukan pada masa tertentu 

dimana  hasil/prestasi sudah dapat dinilai. Contoh: evaluasi pertengahan 

program untuk melihat apakah promosi melalui berbagai media  sudah  

berhasil mengurangi  volume sampah yang menumpuk di kali.

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pamong bersama-sama dengan 

pelaksana promosi. Manfaatnya untuk merayakan keberhasilan bersama, di 

sisi lain juga untuk memperbaiki bersama kegiatan promosi yang ada. 

Beberapa teknik M&E sederhana antara lain: 

» Obervasi, contoh: pengamatan  di rumah tangga untuk melihat apakah  

tersedia tempat sampah  untuk memilah antara sampah basah dan kering.
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» Transek Walk adalah  teknik pengamatan  yang dilakukan melalui 

penelusuran wilayah, dapat pula disertai dengan pembuatan peta. Contoh: 

berjalan kaki sepanjang pinggiran kali  mulai dari  mengikuti arah   aliran  

air untuk melihat   sumber  sampah

» Wawancara, contoh: wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai  

perilaku buang sampah  anggota keluarga (ibu, bapak, dan anak).

» Diskusi Kelompok Terarah , contoh: Diskusi kelompok  dengan ibu-ibu 

yang memiliki anak  balita untuk mengetahui  penerapan perilaku  

membuang sampah sejak dini kepada anak

Alat yang dapat digunakan untuk melakukan M&E: 

» Panduan Pengamatan, umumnya dibutuhkan dalam melakukan observasi 

dan  transek walk.

Contoh:

 Panduan Observasi Sampah Rumah Tangga

5.3. Alat

» Panduan Pertanyaan, dalam bentuk pertanyaan tertutup (ada pilihan 

jawaban) atau terbuka (bisa dijawab sesuai dengan informasi yang 

diberikan). Umumnya dibutuhkan dalam  wawancara (kusioner)  dan 

diskusi kelompok terarah

Contoh:

Daftar pertanyaan terbuka dalam diskusi kelompok terarah dengan ibu-

ibu yang memiliki balita:

» Apa yang ibu pahami tentang dampak  yang bisa terjadi jika kita 

membuang sampah sembarangan ?

ÖPengangkutan sampah ke 
Tempat Pembuangan Sementara 

(TPS)

3.

ÖPemilahan sampah 2. 

ÖTempat sampah1.

TIDAK 
ADA

ADAPENGAMATANNO

ÖPengangkutan sampah ke 
Tempat Pembuangan Sementara 

(TPS)

3.

ÖPemilahan sampah 2. 

ÖTempat sampah1.

TIDAK 
ADA

ADAPENGAMATANNO

30



» Darimana ibu mengetahui informasi tersebut ?

» Apa saja yang ibu ajarkan kepada anak untuk mencegah banjir?

» Bagaimana caranya untuk mengajarkan anak membuang sampah 

ditempat sampah?

Daftar pertanyaan tertutup dalam wawancara:

ÖApakah ada petugas pengangkut sampah ke 
Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di 

lingkungan tempat tinggal bapak/ ibu?

3.

ÖApakah dilakukan pemilahan sampah di 
rumah tangga bapak/ ibu?

2. 

ÖApakah di rumah bapak/ ibu ada tempat 
sampah?

1.

TIDAK YAPERTANYAAN NO

ÖApakah ada petugas pengangkut sampah ke 
Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di 

lingkungan tempat tinggal bapak/ ibu?

3.

ÖApakah dilakukan pemilahan sampah di 
rumah tangga bapak/ ibu?

2. 

ÖApakah di rumah bapak/ ibu ada tempat 
sampah?

1.

TIDAK YAPERTANYAAN NO
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5.4. Waktu 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan pada saat:

» Awal kegiatan 

Kegiatan monitoring yang dilakukan di awal kegiatan dimaksudkan untuk 

mengetahui kondisi awal sebelum  promosi dilakukan. Informasi tersebut 

dibutuhkan untuk melihat apakah terjadi perubahan setelah dilakukan 

kegiatan.

» Dalam masa kegiatan

Kegiatan monitoring dalam masa promosi dilakukan secara berkala. 

Misalnya setiap tiga bulan sekali, untuk melihat secara  bertahap perubahan 

yang terjadi dan melihat kebutuhan  penyesuaian pada kegiatan.

» Akhir Masa Kegiatan

Kegiatan evaluasi di akhir masa kegiatan diperlukan untuk 

membandingkan antara kondisi di awal kegiatan dengan kondisi setelah 

promosi dan mengetahui  hasil/capaian  kegiatan. 

Kesimpulan:

”Cegah kegagalan dengan monitoring dan evaluasi”
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Kegiatan transek dalam mengidentifikasi potensi dan masalah di 
lingkungannya.
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