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Ringkasan Eksekutif

Terbukanya ruang politik baru melalui proses desentralisasi menyediakan suatu
lingkungan “siap saji” yang memungkinkan proses-proses multipihak (multi-
stakeholders) dikembangkan. Pada saat proses dekonstruksi negara tengah
berlangsung, masyarakat sipil secara cepat bertumbuh dalam beragam bentuk dan
pendekatan. Salah satu percobaan yang diusung banyak pihak adalah proses-proses
dialog multipihak. Sepanjang beberapa tahun terakhir upaya-upaya nyata telah
dilakukan untuk mengusung suara-suara baru pada arena pengambilan keputusan
politik. Salah satu alasannya adalah, pergeseran dari tatanan terpusat ke tatanan yang
terdesentralisasi memungkinkan suara masyarakat akar rumput untuk diadopsi oleh
administrasi negara di tingkat wilayah, terutama tingkat kabupaten.

South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP) dimulai pada Januari 2003
dengan tujuan mengelola pengembangan sistem pencegahan dan pengendalian
kebakaran hutan dengan pendekatan teknikal serta beberapa pendekatan yang
berorientasi sosial-politik-ekonomik. SSFFMP direncanakan berlangsung untuk jangka
waktu lima tahun. Rancang utama SSFFMP adalah proses transformasi kepengurusan
wilayah yang lebih peka dan tanggap terhadap potensi bencana di wilayahnya, dalam
hal ini kebakaran hutan. Untuk itu pelibatan pemangku-kepentingan (stakeholders) di
lingkup propinsi menjadi tulang punggung strategi proyek ini. Metodologi dialog
multipihak (multi-stakeholders dialogues) digunakan untuk mendorong tumbuhnya
kerjasama diantara stakeholders di Propinsi Sumatera Selatan dan kabupaten-
kabupaten prioritas.

Tulang punggung program tersebut di atas adalah proses fasilitasi, yang memungkinkan
terjadinya transformasi sesuai yang diharapkan. Untuk itulah program pengembangan
kemampuan fasilitasi bagi stakeholders menjadi prakarsa penting SSFFMP. Pelatihan
pengembangan kemampuan fasilitasi merupakan langkah awal dari upaya-upaya di
atas. Maksud dan tujuan pelatihan pengembangan kemampuan fasilitasi adalah,
sebagai berikut,

 Menjajaki wawasan dasar dan tingkat kebutuhan stakeholders SSFFMP untuk
pengembangan kemampuan.

 Merancang dan melakukan perencanaan sesi pelatihan kemampuan dasar
fasilitasi.

 Menyelenggarakan pelatihan kemampuan dasar fasilitasi.

 Mengajukan saran-saran pengembangan kapasitas stakeholders dalam
kaitannya dengan proses percepatan transformasi SSFFMP menjadi prakarsa
setempat.

Metodologi yang digunakan selama proses konsultansi pelatihan ini meliputi kajian
pustaka, penjajakan kebutuhan pelatihan (training needs assessment, TNA),
perancangan program pelatihan dan penyelenggaran proses pelatihan. Penjajakan
tahap pertama menyajikan informasi pihak ketiga tentang mereka yang sesuai untuk
mengikuti pelatihan kecakapan fasilitasi. Selain untuk menggali dan menjajaki
kebutuhan, TNA juga berperan sebagai instrumen penjaringan dan seleksi (rekrutmen)
peserta. Keseriusan calon peserta menjawab kuesioner menyajikan niat dan minat
serta upaya untuk memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan. Aspek lain yang
dinilai pada proses rekrutmen adalah pemahaman dan sikap calon peserta mengenai
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konteks pelatihan. Meskipun kegiatan ini merupakan pelatihan kecakapan dasar,
konteks pelatihan forum multipihak (multistakeholders forum) yang diselenggarakan
oleh SSFFMP.

Beberapa catatan kritis fasilitator dan pelatih menyangkut pelatihan kecakapan dasar
fasilitasi meliputi, antara lain,

 Selama proses pelatihan berlangsung terlihat nyata ketertarikan peserta yang
relatif lebih besar pada aspek kecakapan dan ketrampilan dibandingkan
pengetahuan dan sikap. Ketidaksabaran beberapa peserta untuk bergerak
bersama-sama dalam proses pembelajaran terlihat dari tidak terbangunnya
kemampuan menyimak peserta.

 Sebagian peserta belum mampu mengaitkan proses yang baru dilakukannya
dengan teori yang disampaikan sebelumnya. Sehingga hasil simulasi dan
praktek lebih bersifat normatif dan berpihak atau tidak content-neutral. Hal
tersebut mungkin disebabkan oleh ketidakpahaman peserta tentang substansi
program dan kegiatan SSFFMP dan MSF, atau peserta belum terlibat intensif
dalam pelaksanaan program dan kegiatan SSFFMP. Masih sedikit peserta
yang melihat keterkaitan langsung antara proses partisipatoris dengan
demokratisasi serta upaya perluasan ruang-ruang politik bagi keterlibatan
rakyat lewat peran seorang fasilitator.

 Secara umum rencana tindak lanjut (RTL) yang disusun peserta pada akhir
pelatihan sudah cukup tajam, karena nuansa kebutuhan untuk menindaklanjuti
hasil-hasil pelatihan sudah diungkapkan pada awal proses pelatihan. Sudah
terbangun perspektif bersama untuk membangun arena belajar bersama guna
meningkatkan jam terbang fasilitasi. Peluang terdekat yang dilihat peserta
adalah MSF dan SSFFMP. Sebagian peserta bersikap menagih kesungguhan
SSFFMP untuk menjamin kepastian terlaksananya rencana tindak lanjut.

Pada akhir pelatihan peserta cenderung memberikan penilaian (judgement) tentang
gaya fasilitasi (facilitation style) daripada memberi umpan-balik tentang kekurangan
dan kelemahan yang dipertunjukkan fasilitator. Dan hal yang cukup mengejutkan
adalah absennya sikap dan ungkapan penghargaan dan terimakasih dari para peserta
terhadap fasilitator, pelatih maupun penyelenggara.

Rekomendasi fasilitator dan pelatih menyangkut pelatihan kecakapan dasar fasilitasi
untuk SSFFMP meliputi,

 Metoda rekrutmen calon peserta pelatihan yang disarankan adalah proses
aplikasi dengan metoda wawancara sebagai instrumen untuk penyaringan
calon, dengan tujuan mendorong sikap proaktif calon peserta. Untuk itu perlu
dilakukan,

o Kajian efektifitas media komunikasi dan informasi yang sudah saat ini
dalam menjangkau para pemangku kepentingan dari MSF dan SSFFMP,
karena efektifitas penjangkauannya sangat berpengaruh kepada efektifitas
penyebarluasan informasi tentang peluang mengikuti pelatihan serta
syarat-syarat kepesertaan.

o Kajian biaya pelatihan penting dilakukan secara hati-hati karena metoda
rekrutmen yang bersifat lebih proaktif membutuhkan waktu dan biaya yang
relatif lebih besar dibandingkan melalui wawancara penjajakan kebutuhan
serta pengisian kuesioner.
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 Tempat pelatihan disarankan yang memiliki latar dan tata letak ruangan yang
memungkinkan keleluasaan peserta berdinamika selama proses pelatihan.
Selain itu, tempat pelatihan menjamin kelancaran kebutuhan dasar peserta,
seperti air yang lancar. Untuk itu diperlukan,

o Survai menyeluruh dan mendalam untuk tempat-tempat yang lebih sesuai
dan layak untuk kegiatan pelatihan interaktif dan dinamik seperti ini.

 Perekaman dan pencatatan hasil-hasil kerja peserta sangat penting bagi
peserta melakukan refleksi, serta sangat dibutuhkan untuk fasilitator dan
pelatih menyusun laporan pelatihan. Fasilitator dan pelatih menyarankan
tenaga pendukung yang lebih efektif dan berpengalaman, terutama dalam
perekaman proses (notulensi). Untuk itu diperlukan,

o Tenaga perekam dan pencatat proses yang memiliki pemahaman
substansial pelatihan serta fasih mengoperasikan komputer berikut aplikasi
pengolah kata (word processing) dan tabel-lajur (spreadsheeting) secara
optimal.

 Rekomendasi fasilitator dan pelatih menyangkut tindak lanjut pelatihan
meliputi,

o Pengintegrasian rencana tindak lanjut (RTL) peserta pelatihan ke dalam
agenda program dan kegiatan MSF dan SSFFMP.

o SSFFMP memfasilitasi pembentukan pangkalan sumberdaya (resources
pool) sebagai wadah bagi para fasilitator belajar, berlatih dan
mengembangkan kecakapan dan kemampuannya untuk berbagai
keperluan.

o SSFFMP memfasilitasi pengembangan media komunikasi dan informasi
diantara fasilitator, dalam bentuk pertemuan atau diskusi, media cetak,
elektronik atau bentuk lainnya.

 Fasilitator dan pelatih menyarankan beberapa nama peserta yang memiliki
potensi untuk dicobakan memfasilitasi kegiatan-kegiatan SSFFMP adalah,

o Nyimas Wardah, PSW Unsri

o Tri Yulisman Eka Putra, Dinas Perkebunan Kab Muba

o Eva Lidya, PSW Unsri

o Adios Syafri, Wahana Bumi Hijau (WBH)

o Heri Irianto, PT Agro MUBA Lestari.
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1 Pendahuluan

1.1 Latarbelakang

Demokratisasi, Good Governance dan Pengelolaan Kekayaan Alam
Sepanjang puluhan tahun Indonesia diurus dengan pendekatan yang sangat terpusat
dengan proses politik yang tertutup tanpa menyisakan ruang atau peluang bagi
pelibatan khalayak luas1. Pada masa rejim Orde Baru politik massa mengambang
(floating mass politics) menjadi strategi ampuh rejim itu untuk membungkam peran-
serta publik dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak kepada
kehidupan rakyat sehari-hari. Strategi tersebut pun mengharamkan pendapat kritis
masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan negara. Ruang-ruang bagi kritik dibuka
dengan struktur cetak-biru yang sudah diatur sedemikian rupa melalui pendekatan
yang disebut dengan kritik yang membangun (constructive critiques).

Dalam pengelolaan sumber-sumber alam pendekatan penyelenggaraan yang terpusat
telah menjadi pangkal semua kemerosotan mutu hidup rakyat dan lingkungan
hidupnya. Penyerobotan tanah menggunakan aturan hukum merupakan
pemandangan biasa di berbagai wilayah di Indonesia yang kaya sumber-sumber alam,
baik berupa sumberdaya hutan, pertanian, maupun pesisir-laut. Orientasi
pembangunan yang bertumpu kepada pertumbuhan ekonomi-makro secara sadar
mengenyampingkan tata-kehidupan masyarakat akar rumput, dengan asumsi bahwa
pertumbuhan tersebut secara perlahan akan menetes ke bawah (trickle-down effects).

Semua itu perlahan tetapi pasti mulai terlihat sosoknya yang tak lebih hanya mitos dari
pembangunan yang bertumpu kepada pertumbuhan. Berbagai bencana yang menelan
jutaan korban jiwa bersumber kepada kegiatan pengerukan kekayaan alam yang tidak
terkendali, seperti banjir, longsor, kerusakan lingkungan pinggir-kota akibat
pencemaran industri, bencana kebakaran hutan dan asap. Bahkan bencana
kebakaran hutan dan asap tidak hanya mengancam kehidupan masyarakat yang
tinggal di sekitar hutan, tetapi sudah mejangkau hingga ke negara-negara tetangga,
seperti Malaysia dan Singapura, seperti yang terjadi paling parah pada akhir 1997
bersamaan dengan titik awal krisis ekonomik yang mendorong terjadinya perubahan
drastis.

Krisis ekonomik yang muncul bebarengan dengan krisis ekologis di akhir 1997 itu
semakin membuktikan rapuhnya pondasi sosok pembangunan yang bertumpu kepada
pertumbuhan. Krisis tersebut hanya butuh waktu kurang dari dua tahun untuk
merontokkan rejim yang telah berkuasa selama lebih dari tiga dasawarsa di negeri
kepulauan terbesar di dunia ini. Perubahan dibuka dengan situasi yang kacau

1 Kutipan asli: “A famous quote from Sukarno illustrates the nature of political participation under
Guided Democracy ‘the key ingredient is leadership. The Guider… incorporates a spoonful of so-
and-so’s opinions with a dash of such-and-such, always taking care to incorporate a soupcon of
the opposition. Then he cooks it and serves his final summation with “OK, now my dear brothers,
it is like this and I hope you agree….” It’s still democratic because everybody has given his
comment.’ This was further developed by Soeharto under the New Order where ‘in their view, as
strong state – relatively insulated from the interests of any particular social group and capable of
suppressing antagonisms based on ethnicity, religion or geography – was the ‘essential condition
of present-day industrialisation’…popular participation in politics must be strictly limited’. (McVey,
quoted in Schwarz 2004:16, 29).
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(chaotic), penuh amarah dan dendam, yang pada akhirnya memaksa para politikus
untuk melakukan perombakan besar-besaran tata-kepengurusan negara (governance
system) yang dimulai di tingkat pusat, termasuk pengaturan-ulang proses
pengambilan keputusan serta desentralisasi kekuasaan dan sumberdaya dalam waktu
cepat.

Desentralisasi kekuasaan dan sumberdaya ke tingkat kabupaten yang dilakukan
dalam waktu cepat memiliki konsekuensi yang nyata terhadap pengelolaan kekayaan
alam, membuka babak baru berupa terbukanya akses secara tidak terkendali serta
klaim-klaim baru atas tanah dan kekayaan alam. Namun pada saat yang sama,
desentralisasi merupakan peluang baru bagi kelompok, yang sepanjang lebih dari 30
tahun suaranya tidak pernah didengarkan, untuk memasuki arena politik dan
kebijakan. Ketegangan antara administrasi negara di tingkat pusat dengan kabupaten
yang baru menerima ruang baru yang jauh lebih besar dibandingkan masa lalu
merupakan fenomena yang tak terhindarkan. Administrasi negara di tingkat pusat
berjuang keras mendefinisikan-ulang hubungannya dengan daerah, terutama
administrasi di tingkat kabupaten, dengan tetap menghormati kebijakan desentralisasi
yang telah diambil, dengan tujuan melakukan penggeseran-penggeseran yang
mendasar dalam hal peran dan kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Terbukanya ruang politik baru melalui proses desentralisasi menyediakan suatu
lingkungan “siap saji” yang memungkinkan proses-proses multipihak (multi-
stakeholders) dikembangkan. Pada saat proses dekonstruksi negara tengah
berlangsung, masyarakat sipil secara cepat bertumbuh dalam beragam bentuk dan
pendekatan. Di bawah rejim Suharto masyarakat sipil tidak leluasa bergerak akibat
kendali yang luar biasa oleh negara; tetapi melemahnya kendali menyebabkan
munculnya beragam tafsir tentang organisasi masyarakat sipil dan menjadi ajang
percobaan-percobaan sosial dan politik yang didukung oleh dana yang sangat besar
dari lembaga-lembaga donor. Pertumbuhan organisasi masyarakat sipil yang begitu
cepat dan berlimpah dukungan tidak sepadan dengan pengembangan kemampuan
dan kompetensinya, yang dicirikan oleh perkembangan keorganisasian yang tidak
matang2.

Salah satu percobaan yang diusung banyak pihak adalah proses-proses dialog
multipihak. Sepanjang beberapa tahun terakhir upaya-upaya nyata telah dilakukan
untuk mengusung suara-suara baru pada arena pengambilan keputusan politik. Salah
satu alasannya adalah, pergeseran dari tatanan terpusat ke tatanan yang
terdesentralisasi memungkinkan suara masyarakat akar rumput untuk diadopsi oleh
administrasi negara di tingkat wilayah, terutama tingkat kabupaten. Hal tersebut
terlihat nyata pada proses pemilihan umum, dimana rakyat melakukan pemilihan
langsung untuk wakil-wakilnya di parlemen, baik di tingkat daerah maupun pusat, juga
pada pemilihan presiden. Bahkan dalam waktu dekat proses pemilihan kepala daerah
akan dilakukan secara langsung.

Semakin hari desentralisasi semakin jelas sosoknya di Indonesia. Tantangan
mendasar yang harus dijawab adalah, bagaimana proses tersebut dapat berlangsung
efektif sesuai karakter wilayah masing-masing. Proses-proses berfasilitasi menjadi
kebutuhan tak terelakkan dengan semakin meningkatnya proses-proses politik di
berbagai tingkatan, yang utamanya untuk membangun rasa memiliki para pihak
terhadap proses dan hasilnya.

2 Clark, 2004.
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South Sumatra Forest Fire Management Project

Pada 1992 BAPPENAS menyelenggarakan lokakarya yang hasilnya ditindaklanjuti
oleh bantuan European Union (EU) atau Uni Eropa pada 1993 dengan
mengembangkan sistem manajemen kebakaran hutan di Indonesia. Dukungan
tersebut mulai direalisasikan pada 1995, dimana Republik Indonesia (RI) dan Uni
Eropa memulai Forest Fire Prevention and Control Project (FFPCP) di Propinsi
Sumatera Selatan. FFPCP merupakan bagian dari Program Kehutanan Uni Eropa
untuk Indonesia. Proyek FFPCP diimplementasikan tahun 1995 hingga 20013.

Seperti telah diuraikan di muka, perubahan yang mendasar pada tata-kepengurusan
negara di Indonesia lewat momentum Reformasi menjadi peluang bagi berbagai
prakarsa yang didukung lembaga-lembaga donor. Berbeda dengan karakter FFPCP
yang lebih teknikal, pada Januari 2003, dimulailah sebuah proyek baru sebagai tindak
lanjut dari FFPCP, yakni South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP).
SSFFMP tidak hanya mengelola pengembangan sistem pencegahan dan
pengendalian kebakaran hutan dengan pendekatan teknikal, tetapi mencakup
beberapa pendekatan yang berorientasi sosial-politik-ekonomik. SSFFMP dimulai
pada Januari 2003 dan direncanakan berlangsung untuk jangka waktu lima tahun.
SSFFMP dapat dianggap sebagai tahap kedua dari FFPCP. SSFFMP tidak berangkat
dari ruang hampa, melainkan berangkat dari pengalaman dan hasil kerja dari proyek
Uni Eropa sebelumnya.

Rancang utama SSFFMP adalah proses transformasi kepengurusan wilayah yang
lebih peka dan tanggap terhadap potensi bencana di wilayahnya, dalam hal ini
kebakaran hutan. Untuk itu pelibatan pemangku-kepentingan (stakeholders) di lingkup
propinsi menjadi tulang punggung strategi proyek ini, yang telah dituangkan lewat
kesepakatan kerjasama (Financing Agreement, FA). Metodologi dialog multipihak
(multi-stakeholders dialogues) digunakan untuk mendorong tumbuhnya kerjasama
diantara stakeholders di Propinsi Sumatera Selatan dan kabupaten-kabupaten
prioritas.

Tujuan umum (maksud) SSFMP adalah membentuk suatu model pengelolaan lahan
dan sumberdaya hutan yang rasional dan berkelanjutan. Sedangkan tujuan khusus
(tujuan) dari proyek adalah membantu dan memfasilitasi pembentukan sistem
pengelolaan kebakaran yang terkoordinasi di tingkat propinsi, kabupaten dan
kecamatan serta tingkat desa di Propinsi Sumatera Selatan yang mana seluruh
stakeholders, termasuk pihak swasta, bekerjasama mengurangi dampak negatif
kebakaran terhadap lingkungan hidup dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat
setempat. Untuk mencapai tujuan umum dan tujuan khususnya SSFFMP
menggunakan strategi dan pendekatan partisipatoris (1), belajar dari pengalaman
yang ada (2), pelibatan dan pemberdayaan (3), dan pengembangan jaringan.

Pendekatan multi-stakeholders sebagai ciri SSFFMP terlihat dari strategi awal proyek
dengan pendirian forum multistakeholders (multistakeholders forum, MSF) di tiga
kabupaten prioritas, yakni Banyuasin, Musi Banyuasin (Muba) dan Ogan Komering ilir
(OKI) untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan pengembangan programnya, yang
meliputi4:

 Sistem dan infrastruktur penanggulangan kebakaran hutan di tiga kabupaten
prioritas.

3
Disarikan dari: http://www.ssffmp.or.id

4
Tunggul Butarbutar, komunikasi, personal, 16, 17 dan 28 Desember 2004.
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 Strategi penyadaran publik tentang bahaya serta dampak kerugian kebakaran
hutan, dengan kelompok target khalayak luas serta masyarakat di desa-desa
prioritas.

 Sistem penatagunaan lahan secara partisipatoris di beberapa desa prioritas
untuk pencegahan kebakaran hutan, dengan kelompok target masyarakat di
desa-desa tersebut serta instansi pemerintah terkait.

 Pengembangan masyarakat, utamanya untuk penguatan kemampuan sosial dan
ekonomi masyarakat, misalnya pengembangan ekonomi rumah-tangga, dengan
tujuan mengurangi peluang penggunaan praktik-praktik pertanian dan
perhutanan yang mendorong terjadinya kebakaran hutan. Kelompok target
program ini adalah masyarakat di desa-desa prioritas dan instansi pemerintah
terkait.

 Penguatan kemampuan birokrasi di tingkat kabupaten, menuju kebijakan-
kebijakan pengurusan wilayah yang tanggap terhadap kebakaran hutan, dengan
kelompok target birokrasi di tiga kabupaten prioritas.

 Penguatan kemampuan organisasi non-pemerintah (Ornop) setempat sebagai
strategi pengembangan sistem pengawasan publik terhadap sistem pencegahan
dan penanggulangan kebakaran hutan, dengan kelompok target Konsorsium
NGOs.

 Sistem informasi kebakaran hutan, yang dapat diakses oleh publik luas,
utamanya terkait dengan upaya pengembanan kesadaran dan kepedulian
masyarakat tentang penanganan kebakaran hutan.

Program-program tersebut di atas diperkuat dengan upaya pengarusutamaan isu
gender, utamanya untuk memberi dimensi keadilan terhadap sistem yang dibangun5.

Tulang punggung seluruh program tersebut adalah proses fasilitasi, yang
memungkinkan terjadinya transformasi sesuai yang diharapkan6. Oleh karena itu,
tanpa didukung oleh tenaga-tenaga fasilitator andal, berpengalaman dan teruji, sulit
mengharapkan program-program tersebut dilaksanakan secara lancar dan berhasil.
Untuk itulah program pengembangan kemampuan fasilitasi bagi stakeholders menjadi
prakarsa penting SSFFMP. Pelatihan pengembangan kemampuan fasilitasi
merupakan langkah awal dari upaya-upaya di atas.

1.2 Maksud dan Tujuan
 Menjajaki wawasan dasar dan tingkat kebutuhan stakeholders SSFFMP untuk

pengembangan kemampuan.

 Merancang dan melakukan perencanaan sesi pelatihan kemampuan dasar
fasilitasi.

 Menyelenggarakan pelatihan kemampuan dasar fasilitasi.

 Mengajukan saran-saran pengembangan kapasitas stakeholders dalam
kaitannya dengan proses percepatan transformasi SSFFMP menjadi prakarsa
setempat.

5
Yadiyani, komunikasi pribadi, Desember 2004.

6
Tunggul Butarbutar, komunikasi pribadi, 28 Desember 2004.
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1.3 Metodologi
Metodologi konsultansi ini meliputi kajian literatur, penjajakan kebutuhan pelatihan
(training needs assessment, TNA), perancangan program pelatihan dan
penyelenggaran proses pelatihan.

Kajian literatur
Kajian literatur dilakukan konsultan terhadap,

 Dokumentasi proyek, dengan tujuan untuk memahami konteks kegiatan
proyek, termasuk gagasan dasar di balik penggunaan strategi
multistakeholders.

 Literatur tentang multistakeholders dan proses yang partisipatoris dilakukan
guna memberikan landasan kritis terhadap proses TNA dan perancangan
program pelatihan itu sendiri, terutama untuk menjajaki mutu pemahaman
para stakeholders tentang peran dan tanggungjawab sebagai modal dasar
keterlibatan mereka.

 Kajian literatur tentang pelatihan fasilitasi dilakukan untuk menggali
perbandingan dari berbagai model dan pendekatan yang pernah dilakukan,
dengan mempersandingkan kesamaan konteksnya dengan SSFFMP.

Wawancara
Wawancara dengan Tim SSFFMP mencakup informasi tentang proyek dan kegiatan-
kegiatannya, terutama dalam konteks pendekatan multistakeholders yang menjadi
ciri utamanya. Penggalian terutama diarahkan kepada signifikansi kemampuan
fasilitasi bagi keberhasilan proyek.

Wawancara dilakukan dengan Kar-Heinz Steinmann, Co-Director SSFFMP, tentang
kebutuhan kemampuan fasilitasi bagi para stakeholders. Wawancara serupa juga
dilakukan dengan anggota Tim SSFFMP lainnya. Dalam setiap wawancara selalu
ditutup dengan permintaan untuk pengusulan nama-nama calon peserta yang
prospektif.

Wawancara serupa juga dilakukan dengan Tim MSF di tiga kabupaten prioritas,
Banyuasin, Musi Banyuasin (Muba) dan Ogan Komering Ilir (OKI). Selain itu juga
diupayakan wawancara dengan beberapa koordinator kelompok kerja (Pokja) dari
Sekretariat MSF.

Organisasi masyarakat sipil (OSM) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal
merupakan narasumber berikutnya yang diwawancarai, utamanya untuk melihat
dinamika gerakan masyarakat sipil di Sumatera Selatan, pengalaman terkait dengan
advokasi kebakaran hutan, serta pengalaman pelatihan-pelatihan yang pernah
diikuti. Selain itu, dilakukan pula wawancara dengan Konsorsium NGOs Sumatera
Selatan, yang didirikan atas fasilitasi SSFFMP.

Perancangan
Perumusan matriks skill-knowledge-attitude (SKA) disusun berdasarkan hasil
wawancara dengan berbagai pihak, serta mempelajari dokumen-dokumen proyek,
baik yang terdapat pada website proyek (www.ssffmp.or.id) maupun salinan-keras
dokumen.

Perancangan rekrutmen terdiri atas rancang proses rekrutmen dan rancang
kuesioner. Rancang proses rekrutmen meliputi penggalian nama-nama berdasarkan
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rekomendasi sebagai long-list. Long-list dibahas secara internal dengan Tim
SSFFMP untuk melihat relevansinya dengan tujuan umum pelatihan dan
menghasilkan short-list. Nama-nama pada short-list dikirimi kuesioner untuk
menyaringnya menjadi prospective trainees. Sedangkan proses rancang kuesioner
meliputi penentuan kriteria, yakni mampu mendemonstrasikan niat, minat dan
kesungguhan untuk mengikuti pelatihan.

Perancangan proses pelatihan meliputi perencanaan sesi (session planning) dan
penyusunan skenario proses pelatihan. Perencanaan sesi dilakukan dengan
memperhatikan hasil TNA, yang meliputi,

 Tema/judul pelatihan: Meski kecakapan yang akan dilatihkan adalah fasilitasi,
tetapi konteks atau tekanan isu antara pelatihan satu dengan yang lainnya
sangat beragam.

 Lama waktu tersedia: Merupakan kompromi antara kebutuhan/keinginan
penyelenggara dengan calon peserta yang potensial. Jika hanya
memperhatikan kebutuhan/keinginan penyelenggara bukan tidak mungkin
kita hanya akan memperoleh calon peserta yang tidak berkesungguhan.

 Konsep: Bagaimana tema atau konteks pelatihan akan dirancang sedemikian
rupa agar sesuai dengan lama waktu yang tersedia dan karakter umum calon
peserta dengan tidak mengorbankan hasil yang diharapkan dapat dicapai.

 Pendekatan/metodologi: Pilihan strategi yang akan digunakan untuk
menjalankan konsep yang ditawarkan di atas.

 Peserta: Karakter umum peserta, serta beberapa informasi tentang
kekhususan diantara mereka.

 Hasil diharapkan: Kemampuan minimal peserta yang diharapkan dapat
terwujud pada akhir pelatihan.

 Peluang: Faktor-faktor yang mendukung dan memperlancar berjalannya
konsep pelatihan.

 Kendala: Faktor-faktor yang berpotensi menghambat kelancaran berjalannya
konsep pelatihan.
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2 Hasil Proses Perencanaan

2.1 Hasil Rekrutmen
Daftar panjang (long-list) calon peserta pelatihan yang potensial (prospective trainees)
diperoleh dari hasil TNA. Pada setiap akhir wawancara konsultan menanyakan nama-
nama yang direkomendasikan para responden berdasarkan pengamatan mereka
terhadap kemampuan, kesungguhan dan kemauan belajar dalam setiap kegiatan
SSFFMP melalui MSF di setiap kabupaten prioritas.

Daftar panjang dibahas secara internal dengan Tim SSFFMP untuk melihat
relevansinya dengan tujuan umum pelatihan. Selain bertujuan menyaring, diskusi
tersebut merekomendasikan nama-nama baru yang dianggap lebih sesuai dengan
tema pelatihan. Dari diskusi tersebut dihasilkan daftar-pendek (short-list).

Nama-nama pada short-list tersebut di atas dikirimi kuesioner untuk menyaringnya
menjadi prospective trainees. Kuesioner dirancang sedemikian rupa agar dapat
menggambarkan minat, niat dan kesungguhan para calon peserta tersebut. Dari ke-23
orang yang dikirimi kuesioner, hanya satu orang yang tidak mengirimkannya kembali.
Proses penyaringan kuesioner yang sudah dikembalikan dilakukan oleh konsultan
bersama Tim SSFFMP, sehingga dihasilkan daftar calon kuat peserta, yang kemudian
dikirimi undangan untuk mengikuti pelatihan.

Dari kelimabelas calon peserta tersebut hanya 14 orang yang mengembalikan formulir
yang dilampirkan pada undangan, seperti disajikan pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Daftar nama calon peserta definitif.

No Nama Gender Lembaga Asal

1 Dian Sari Rahayu P Organisasi Wanita & Anak (OWA)

2 Rebecca Umi Kalsum P OWA

3 Silfi Iriani P Fahutan Uni Muhammadyah

4 Nyimas Wardah P PSW-Uni Sriwijaya

5 Ir Mura, MM P Dinas Perkebunan Kab Muba

6 Tri Yulisman Eka Putra L Dinas Perkebunan Kab Muba

7 A Gani L Dinas Perkebunan Kab Muba

8 Eva Lidya P PSW-Uni Sriwijaya

9 Sumatro L Dinas Kehutanan

10 Sukardi Karo-Karo L Pusko-Kaltara

11 Adios Syafri L Wahan Bumi Hijau

12 Heri Irianto L PT Agro MUBA Lestari

13 Yuwono Aris L Bappeda, Musi Banyuasin

14 Candra Desperdi Putra L LPH-PEM
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2.2 Hasil Penjajakan Kebutuhan

Kenapa kemampuan fasilitasi dibutuhkan?

Bagi SSFFMP proses transformasi pengelolaan strategi dan sistem pencegahan dan
penanggulangan kebakaran hutan harus berlandaskan bertumbuhnya rasa memiliki
di kalangan stakeholders terhadap proses dan hasil program-program yang
dilaksanakan. Oleh karena itu, pentingnya pelibatan semua stakeholder di dalam
pengambilan keputusan selama perencanaan dan pelaksanaan kegiatan menjadi
perhatian utama proyek. Hal ini menjadi nyata saat pengembangan sistem berbasis
masyarakat lokal dimana keterlibatan mereka merupakan kunci dari kesuksesan.

SSFFMP memberikan perhatian khusus pelibatan stakeholders dalam pengambil
keputusan, yang meliputi instansi pengurus administrasi wilayah tingkat propinsi dan
kabupaten, masyarakat, Organisasi Masyarakat Sipil (OSM) atau Lembaga Swadaya
Mayarakat (LSM) maupun sektor swasta. Itu sebabnya SSFFMP diawali dengan
proses konsultasi multi-stakeholders untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab
serta mengembangkan struktur organisasi untuk sistem pengelolaan kebakaran
hutan yang terintegrasi dan terkoordinasi di wilayah kerja. Untuk itu, pengembangan
kemampuan (capacity building) stakeholders dilakukan, antara lain, melalui berbagi
informasi tentang tata-ruang dan pengelolaan kebakaran hutan, atau melalui
penyadaran lingkungan serta pelatihan.

Dengan karakter dasar seperti diungkapkan di atas, SSFFMP sangat mendukung
proses perencanaan yang dari bawah-ke-atas (bottom-up) seperti tehnik
perencanaan partisipatif yang merupakan dasar untuk pengembangan sistem
pengelolaan sumberdaya alam serta pengembangan institusi untuk sistem operasi
pengelolaan kebakaran hutan.

Untuk itulah dibutuhkan kemampuan fasilitasi di kalangan stakeholders, demi
percepatan proses transformasi sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran
hutan yang dikembangkan SSFFMP kepada pelaku setempat yang berkesungguhan
dan berkompeten.

Pengalaman dengan pelatihan yang partisipatoris
Dari hasil wawancara dengan para pelaku MSF di tiga kabupaten prioritas serta LSM
setempat, baik yang menjadi anggota Konsorsium NGOs maupun yang bukan,
konsultan memperoleh gambaran umum pengalaman stakeholders dalam proses
pelatihan yang partisipatoris. Sebagian besar kerap menggunakan kata partisipatif
dan multi-stakeholders, tetapi belum beranjak jauh dari kesadaran awal menjadi
bentuk pemahaman yang menyeluruh. Ada kekosongan pemahaman, terutama
terkait dengan pentingnya peran dan tanggungjawab sebagai inti dari proses yang
partisipatoris dan pendekatan multi-stakeholders.

Dari beberapa pelatihan yang pernah diikuti stakeholders, misalnya yang
diselenggarakan oleh SSFFMP, seperti pengembangan ekonomi rumah-tangga,
sistem informasi geografis (geographic information system, GIS), Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL), jurnalistik lingkungan serta pelatihan gender, masih
berkutat pada tataran kognitif (knowledge) dan kecakapan (skill), belum didorong
lebih jauh hingga ke sikap (attitude).

Hal serupa juga berlaku untuk beberapa kegiatan pelatihan yang pernah diikuti
stakeholders yang tidak diselenggarakan oleh SSFFMP, yang meliputi pelatihan
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participatory rural appraisal (PRA) atau Pengkajian dan Perencanaan Partisipatif
Masyarakat Desa (P3MD) untuk staf-staf di kantor-kantor dinas lingkup kabupaten,
serta penanganan bencana kebakaran hutan oleh Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (WALHI). Dengan kata lain, sebagian besar stakeholders yang
diwawancarai belum dapat secara jernih menjelaskan makna dasar partisipasi,
fasilitasi dan stakeholders.

Untuk itulah konsultan menawarkan kepada SSFFMP agar tingkatan pelatihan yang
dikembangkan sebaiknya dimulai dari tingkat dasar lebih dulu. Kecenderungan untuk
melompat tanpa mengindahkan alur proses pembelajaran yang sesuai merupakan
gambaran umum pada berbagai pelatihan-pelatihan di Indonesia, dengan hanya
berbasiskan asumsi. Sebagai contoh, mutu pemahaman dan penghayatan para
aktivis OSM atau LSM tidak pernah ditantang, karena diasumsikan bahwa mereka
seharusnya sudah memilikinya. Terutama apabila dibandingkan dengan mutu
pemahaman dan penghayatan aparatus administrasi wilayah, baik di tingkat
nasional, propinsi maupun kabupaten.

2.3 Perencanaan Sesi dan Skenario Proses Pelatihan

Perencanaan Sesi
Perencanaan sesi dilakukan dengan mempertimbangkan hasil TNA serta gambaran
umum daur hidup kelompok (life cycle of a group) karena proses yang ditawarkan
adalah pembelajaran berdasarkan pengalaman kolektif. Untuk itu ditetapkan empat
langkah utama yang menjadi tulang punggung proses pelatihan, yakni:

 Expossure lewat pengalaman langsung (experiential learning).
 Analisis expossure berdasarkan kerangka teoritik yang ada.
 Penajaman pemahaman dan ketrampilan lewat studi kasus.
 Penyusunan rencana tindak lanjut.

Berdasarkan session plan, disusun skenario proses pelatihan. Pertimbangan awal
skenario proses menyangkut waktu yang tersedia, yakni 4-5 hari. Konsep umum
skenario proses pelatihan ini adalah, peserta mengalami langsung dan menggali
sendiri tentang sosok fasilitator, lewat kajian perbandingan dengan posisi- posisi
serupa. Metoda yang digunakan meliputi diskusi interaktif, simulasi, studi kasus
(problem-solving).

Hasil yang diharapkan dari skenario proses, di akhir pelatihan peserta bersungguh-
sungguh merencanakan proses uji-coba untuk melatih kecakapannya agar dapat
mempelajarinya lebih mendalam secara mandiri. Potensi utama yang mendukung
hal tersebut adalah pendekatan utama SSFFMP yang mengandalkan proses- proses
dialog mutlistakeholders, dimana sebagian besar peserta telah terlibat lewat
berbagai kegiatan. Namun ada kendala yang diperhitungkan, yakni menyangkut
waktu pelaksanaan yang berdekatan dengan Idul Adha, sehingga dikhawatirkan
konsentrasi dan perhatian peserta akan terdistraksi.

Skenario Proses Pelatihan
Berdasarkan hasil perencanaan sesi disusun skenario proses pelatihan. Di bawah ini
disajikan matriks skenario proses pelatihan secara umum, yang akan menjadi
rujukan dasar penyusunan skenario proses yang lebih rinci (training run-down).
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Tabel 2. Skenario proses pelatihan secara umum

Hari 1  Pembukaan pelatihan: Pihak penyelenggara menyampaikan maksud dan
tujuan pelatihan, serta harapan yang ingin dicapai.

 Perkenalan peserta, fasilitator dan tim penyelenggara.
 Penjelasan pendahuluan tentang konsep fasilitasi secara kontekstual.
 Menggali harapan peserta.

Hari 2  Aturan main selama proses pelatihan.
 Penjelasan umum proses pelatihan secara keseluruhan.
 Simulasi tentang fasilitasi dan peran seorang fasilitator.
 Proses yang partisipatoris dan top-down.
 Sikap-sikap dasar seorang fasilitator.

Hari 3  Pengenalan tentang kecakapan dasar fasilitasi.
 Pengenalan tentang teknik brainstorming & jenis-jenisnya.
 Simulasi dan praktek memfasilitasi brainstorming.
 Pengenalan tentang alat bantu fasilitasi.

Hari 4  Dinamika kelompok & situasi negatif yang sering dihadapi fasilitator.
 Simulasi perencanaan proses fasilitasi.
 Peragaan fasilitasi berdasarkan session plan yang disusun peserta.
 Penyusunan rencana tindak lanjut (RTL).

Hari 5  Tinjau-ulang seluruh materi.
 Evaluasi akhir peserta.
 Umpan-balik proses pelatihan & penyelenggaraannya.
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3 Proses dan Hasil Pelatihan

3.1 Proses pelatihan

Hari Pertama, Minggu 16 Januari 2005
Pembukaan pelatihan dilangsungkan di Training Room, SSFFMP, di Palembang.
Pelatihan dibuka secara resmi oleh Dr Karl-Heinz Steinmann, selaku Co-Director
SSFFMP. Pada sambutan pembukaannya Dr Steinmann menyampaikan maksud dan
tujuan pelatihan, serta menjelaskan betapa pentingnya kemampuan fasilitasi bagi
stakeholders untuk kelancaran proses kegiatan MSF. Selain itu Dr Steinmann pun
menjelaskan tentang manfaat kemampuan fasilitasi untuk lembaga asal peserta.
Awareness dan Training Specialist SSFFMP, Tunggul Butarbutar menyampaikan
harapannya terhadap proses pelatihan serta capaian-capaian oleh peserta.

Proses dilanjutkan setelah seluruh peserta dan tim fasilitator di lokasi pelatihan, di
Hotel Indralaya, Ogan Ilir. Proses perkenalan peserta, fasilitator dan tim
penyelenggara dilakukan dengan menggunakan permainan kecil menggunakan bahan
baku yang sudah disiapkan sejak pendaftaran-ulang calon peserta, berupa foto-diri
calon peserta yang dimodifikasi sedemikian rupa, lalu ditempelkan pada kartu
kepesertaan. Kartu peserta kemudian diaduk sedemikian rupa agar setipa peserta
dapat mengambilnya secara acak. Peserta kemudian diminta untuk mencari orang-
orang yang foto-dirinya tertera pada kartu kepesertaan, lalu menanyakan nama kecil
peserta yang jarang digunakan secara umum.

Selesai makan malam, fasilitator utama memberikan penjelasan pendahuluan tentang
konsep fasilitasi secara kontekstual. Menggunakan metoda diskusi interaktif, peserta
mulai diajak untuk mengakrabkan diri dengan konsep umum fasilitasi.

Sebelum proses ditutup dengan penggalian harapan peserta terhadap pelatihan yang
diikutinya, beberapa peserta menanyakan waktu selesai, mengingat hari Jumat, 21
Januari 2005 adalah Hari Raya Idul Adha. Meskipun hal ini sudah diperhitungkan
sejak tahap perancangan, pada kenyataannya tim fasilitator harus memampatkan
beberapa materi dari skenario proses yang sudah dirancang sebelumnya sedemikian
rupa tanpa harus mengorbankan esensi dan proses belajar peserta, agar proses
pelatihan dapat diselesaikan pada hari keempat, Rabu 19 Januari 2005.

Hari Kedua, Senin 17 Januari 2005

Untuk hari kedua, disepakati oleh tim fasilitator dengan penyelenggara untuk
menggabungkan beberapa kecakapan dasar fasilitasi menjadi satu paket simulasi dan
peragaan, terutama terkait dengan dinamika kelompok dan proses yang partisipatoris.

Setelah pemanasan dengan permainan kecil yang merangsang psiko-motorik peserta,
fasilitator utama menyajikan beberapa peran yang tugasnya mirip dengan fasilitator,
yakni fasilitator, pengajar, orator, penyuluh, pengkotbah, moderator dan provokator.
Penjelasan dilanjutkan dengan bermain-peran oleh tiga orang peserta untuk
memerankan fasilitator, penyuluh dan orator berdasarkan pengamatan mereka selama
ini. Peragaan tersebut kemudian dibahas bersama.
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Gambar 1. Diagram sumbu x-y untuk membedakan peran fasilitator.

Ketiga kelompok menunjukkan hasil kerja berbeda. Meski fasilitator belum
menjelaskan dasar teori tentang fasilitasi dan peran fasilitator, peserta dipaksa untuk
mengerahkan kemampuan terbaik mereka lewat diskusi kelompok. Sehingga benar
atau salah hasil kerja kelompok bukan tujuan utama. Yang terpenting, peserta secara
langsung mencoba melakukan analisis secara kolektif. Ketiga gambar di bawah ini
adalah hasil kerja ketiga kelompok.

Gambar 2. Hasil kerja ketiga kelompok.
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Sambil mendemonstrasikan teknik memfasilitasi brainstorming menggunakan teknik
round-robin, fasilitator menanyakan perbedaan-perbedaan mendasar diantara peran-
peran di atas. Selanjutnya fasilitator menggali pendapat peserta tentang
kesamaannya. Paling tidak tergali dua karakter pembeda dari beberapa peran yang
dibahas: Bertanya (ask a question) dan memberitahu (to tell). Berdasarkan hasil
brainstorming, fasilitator meminta peserta membagi diri menjadi tiga kelompok, untuk
membahas perbedaan-perbedaan menggunakan diagram sumbu x-y, seperti disajikan
pada gambar 1. Kesimpulan sementara peserta tentang sikap dasar seorang fasilitator
meliputi,

 Netral terhadap kandungan pesan
 Bertanggungjawab terhadap proses
 Memandu proses
 Membangun dinamika kelompok
 Mendorong keterlibatan aktif peserta
 Bertanya untuk menggali persepsi pesreta
 Menangani konflik.

Menindaklanjuti kesimpulan sementara di atas, peserta terlibat permainan “YES-NO.”
Melalui permainan tersebut peserta belajar tentang tiga hal sekaligus: Bersikap netral
terhadap kandungan pesan (content neutral), melihat satu isu dari berbagai sudut
pandang (komprehensif), dan menjawab apakah seorang fasilitator dapat memberikan
nasihat kepada peserta.

Pada sesi selanjutnya fasilitator langsung membuka ruang uji-coba bagi peserta untuk
mulai mempraktekkan kemampuan merumuskan pertanyaan dan mengajukan
pertanyaan, dengan tujuan (1) mendorong peserta untuk melibatkan diri secara aktif,
(2) memahami perasaan peserta atau memahami apa yang ingin disampaikan
peserta, (3) mendorong peserta pendiam untuk aktif, (4) memahami persoalan atau
isu dari berbagai sudut pandang, dan (5) mengatur dan mengendalikan waktu proses.
Dari praktek yang dilakukan hampir seluruh peserta mengakui kesulitan dalam
merumuskan pertanyaan dan mengajukannya dengan tepat. Beberapa alasan yang
disampaikan, antara lain,

 Terbiasa mengajari atau memberitahu (to tell)
 Ada sikap menganggap diri lebih tahu dibandingkan peserta
 Sulit berkonsentrasi antara mendengarkan (menyimak) apa yang disampaikan

peserta lain dan pada saat yang sama merumuskan pertanyaan (dalam kepala)
 Tidak memahami kemampuan peserta
 Kurang menguasai permasalahan atau isu
 Kurang berlatih.

Setelah peserta belajar dari pengalaman langsungnya, fasilitator memandu peserta
untuk mengenali jenis-jenis pertanyaan menggunakan diskusi interaktif. Dari proses
tersebut diperoleh daftar panjang berbagai tujuan pertanyaan. Perlahan fasilitator
memandu peserta untuk melihat kerangka besar tentang dua kelompok pertanyaan:
(1) pertanyaan terbuka, dan (2) pertanyaan tertutup. Untuk memperkaya pemahaman
lewat praktek dan diskusi interaktif, selanjutnya fasilitator memperkenalkan piramida
pertanyaan untuk memudahkan peserta menggunakan pertanyaan secara tepat
sesuai kebutuhan. Terdapat tiga kelompok konteks pertanyaan:

 Fakta: Dimana, kapan, siapa
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 Opini atau gagasan: Apa, bagaimana
 Nilai dan keyakinan: Kenapa.

Ketiga kelompok konteks pertanyaan tersebut digunakan sedemikian rupa untuk,
sebagai langkah awal, mendefinisikan masalah dan kemudian digunakan untuk
merumuskan jalan-keluar dari masalah bersangkutan (lihat gambar di bawah).

Gambar 3. Piramida pertanyaan.

Dari diskusi interaktif peserta belajar bagaimana upaya mendefinisikan masalah
dilakukan melalui penggalian fakta, lalu opini dan gagasan, kemudian mengelola
perbedaan-perbedaan nilai dan keyakinan peserta tentang kenapa masalah tersebut
muncul. Dari titik kulminasi tersebut fasilitator memandu peserta untuk menghormati
perbedaan nilai dan keyakinan dan mengelolanya agar dapat digali opini dan gagasan
menyangkut jalan-keluar yang diinginkan. Kesepakatan tentang jalan-keluar
dimanifestasikan dalam bentuk rencana tindakan (action plan): Apa tindakannya dan
bagaimana melaksanakannya, yang dilanjutkan dengan kapan, dimana dan siapa.

Selesai rehat makan siang, fasilitator meminta salah seorang peserta untuk
memerankan fasilitator untuk menggali gagasan dari peserta lain tentang (1)
pengelolaan ekonomi rumah-tangga, (2) bagaimana mendorong keaktifan MSF dalam
pengembangan sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, dan (3)
bagaimana mengembangkan sistem tanggap sosial kebakaran hutan lewat pendidikan
di tingkat sekolah dasar. Tujuan peragaan ini adalah untuk menguji kemampuan
peserta pelatihan dalam mendengar dan menyimak, sebagai salah satu sikap dan
kecakapan dasar seorang fasilitator. Dari peragaan tersebut fasilitator memandu
diskusi interaktif untuk menggali kegunaan mendasar dari sikap dan kecakapan
mendengar dan menyimak, yakni:

 Memahami apa yang ingin disampaikan (merasakan pesan tersirat)
 Membangun empati (menempatkan diri pada posisi orang yang bicara)
 Memahami dan mengerti kandungan pesan yang disampaikan.
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Kesimpulan peserta tentang sikap dan kemampuan dasar seorang fasilitator pun
semakin berkembang. Kesimpulan yang ditarik pada sesi ini meliputi,

 Berorientasi proses
 Membangun partisipasi
 Memiliki kemampuan bertanya
 Memiliki kemampuan mendengarkan dan menyimak
 Memahami konteks acara/program
 Netral terhadap kandungan pesan
 Membangun rasa memiliki peserta baik terhadap proses maupun hasil yang

dicapai.

Sebagai penutup topik tentang kecakapan dasar fasilitasi, peserta diminta untuk
melakukan evaluasi diri menyangkut kemampuan dan kecakapannya sebagai seorang
fasilitator, dengan menyatakan kesulitan atau hambatan yang masih dirasakan.
Pernyataan peserat disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Kendala atau hambatan yang dirasakan peserta.

Sikap Kecakapan Pengetahuan

 Masih sulit untuk
mendengarkan dengan
baik

 Kurang bisa
menghidupkan suasana
atau dinamika

 Masih belum bisa
membedakan antara
fasilitasi dan mengajar

 Masih sering terbawa arus
peserta

 Kemampuan menyimak
masih kurang

 Belum mampu memahami
materi

 Belum mampu
menempatkan diri secara
netral

 Kurang mampu
mengendalikan suasana
agar tetap kondusif

 Masih kurang jam terbang
atau pengalaman

 Sulit mengendalikan diri
 Kurang mampu mengolah

kata
 Kurang mampu

berinteraksi

 Sering sulit berkonsentrasi
antara menyimak dan
menyiapkan pertanyaan
untuk menggali lebih lanjut

 Masih belum mampu
merumuskan pertanyaan-
pertanyaan yang tepat
sesuai kebutuhan

 Masih belum mampu
memberikan penjelasan
secara runut dan
sistematik

 Belum mampu memotivasi
peserta.

Kemudian fasilitator menjelaskan tentang proses yang partisipatoris dan
keterkaitannya dengan peran seorang fasilitator. Fasilitator menekankan pentingnya
keterlibatan aktif orang-orang yang selama ini tidak memiliki kemampuan
menyampaikan aspirasi atau suaranya atau tidak memiliki kesempatan. Fasilitator
menjelaskan paling sedikit ada tiga unsur proses yang partisipatoris, yakni (1) para
pihak, (2) suara (vote), dan (3) medium penyampai. Diskusi tentang pihak menyangkut
dua hal, yakni motif dan kepentingan. Sedangkan menyangkut suara, diskusi
membahas tentang bagaimana para pihak menyuarakan kepentingannya sendiri
(voice of), dan tidak lagi diwakili oleh pihak lain (voice for). Dan terakhir dibahas
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tentang medium yang digunakan, yang intinya membicarakan tentang proses dialogis
yang digunakan untuk saling mengkomunikasikan kepentingan dan menegosiasikan
tujuan bersama.

Selanjutnya, fasilitator mengajak peserta untuk menggali manfaat proses yang
partisipatoris lewat refleksi pengalaman model pembangunan di masa lalu yang top-
down. Kerugian-kerugian pendekatan yang top-down yang disampaikan peserta
adalah, sebagai berikut,

 Program tidak sesuai aspirasi khalayak luas
 Tidak mampu membangun rasa memiliki publik terhadap program pembangunan
 Tertutupnya ruang kreasi masyarakat
 Pemborosan, karena banyak pembangunan yang tidak berkelanjutan karena

masyarakat tidak berkeinginan mengaplikasikannya.
 Mendorong tumbuh suburnya elitisme di tingkat masyarakat akar rumput, dan

mendorong penghisapan atau penindasan oleh elit masyarakat terhadap
sesamanya

 Senantiasa menempatkan rakyat sebagai obyek
 Pembangunan justru mendorong maraknya kemiskinan dan kerusakan

lingkungan
 Cenderung mengeksploitasi manusia.

Sebagai penutup hari kedua, fasilitator meminta peserta merangkum seluruh materi
lewat pertanyaan, ”Kapan dan pada keadaan apakah peran fasilitator dibutuhkan?” Di
bawah ini adalah jawaban-jawaban peserta:

 Pembangunan berbasis masyarakat (community based development)
 Kegiatan-kegiatan yang melibatkan kepentingan negara-rakyat
 Kegiatan yang kepentingan berbagai pihak
 Semua kegiatan pengembangan masyarakat.
 Pemberdayaan masyarakat
 Perencanaan pembangunan
 Pelatihan kelompok
 Ada benturan kepentingan dua pihak atau lebih
 Menangani konflik
 Konsultasi kebijakan publik.

Hari Ketiga, Selasa 18 Januari 2005
Seperti sebelumnya, hari dibuka dengan penyajian ringkasan materi oleh peserta,
yang dilanjutkan dengan penjelasan umum alur proses untuk hari ketiga oleh
fasilitator. Kemudian dilanjutkan dengan permainan yang mencerminkan daur hidup
sebuah kelompok, fasilitator memperkenalkan peserta dengan pola umum dinamika
kelompok, seperti yang disajikan pada gambar di bawah ini.
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Gambar 4. Daur-hidup sebuah kelompok.

Selain menggali tafsir peserta terhadap daur-hidup kelompok berdasarkan refleksi dari
permainan yang membuka hari ketiga ini, fasilitator mengajak peserta untuk
melihatnya dari kecakapan dan kemampuan fasilitasi yang sesuai untuk menangani
setiap tahapan yang bisa muncul tidak berurutan. Selain itu, daur-hidup kelompok
penting dipahami terutama untuk melihat bagaimana sebuah kelompok yang terdiri
atas beragam orang dengan beragam motif dan kepentingan dapat melakukan kerja
bersama lewat panduan seorang fasilitator. Sambil menjelaskan tentang daur-hidup
kelompok fasilitator juga menjelaskan tiga karakter kelompok, yakni (1) yang
berorientasi kepada penguatan kelompok (group building oriented), (2) yang
berorientasi kepada penyelesaian tugas (task oriented), dan (3) yang berorientasi
kepada pengakuan diri (self-oriented). Lewat panduan pertanyaan fasilitator peserta
menggali karakter-karakter khas ketiga jenis kelompok tersebut.

Selesai rehat kopi di pagi hari peserta kembali mengulangi sesi kecakapan fasilitasi
yakni mendengar atau menyimak dan bertanya dalam kaitannya dengan proses curah
pendapat atau brainstorming. Brainstorming merupakan tahap yang sangat penting
dalam proses dinamika kelompok dari sebuah pengambilan keputusan atau lokakarya.
Tahap ini merupakan proses penggalian awal gagasan-gagasan yang akan menjadi
bahan dasar proses-proses selanjutnya.

Sebagai langkah pembuka fasilitator memperagakan kepada peserta salah satu teknik
brainstorming, serta melakukan refleksi terhadap proses sebelumnya, yakni
permaintan YES-NO. Selanjutnya berdasarkan peragaan darn refleksi terhadap
permainan YES-NO fasilitator menanyakan prinsip-prinsip dasar brainstorming.
Beberapa yang dirumuskan peserta meliputi, antara lain,

 Setiap peserta adalah narasumber, sehingga harus dihargai pendapatnya
 Menghormati pendapat orang lain
 Tidak menilai pendapat orang
 Menjunjung kesetaraan atau tidak ada dominansi salah seorang atau beberapa

gelintir peserta
 Tidak menarik kesimpulan
 Harus menerima gagasan yang paling gila sekalipun
 Boleh melengkapi pendapat orang lain
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 Menggali gagasan, pikiran-pikiran dan jalan keluar
 Membuat daftar (pada akhir brainstorming).

Kemudian fasilitator menjelaskan beberapa jenis atau teknik brainstorming, yang
terdiri atas,

 Curah pendapat konvesional
 Round robin
 Metaplan
 YES-NO.

Selain kecakapan mendengar atau menyimak dan bertanya fasilitator menjelaskan
tentang kecakapan pendukung untuk melakukan brainstorming yang meliputi,

 Reflecting atau bercermin: Mengulangi kata-kata yang disampaikan peserta
 Paraphrase atau parafrasa: Mengartikulasikan kata-kata yang disampaikan

peserta menggunakan kalimat sendiri tanpa mengubah atau menghilangkan inti
pesan

 Merangkum: Memaparkan kembali secara singkat dengan penekanan kepada
inti pesan

 Probing atau pertanyaan berantai: Pertanyaan untuk menggali kisi-kisi yang tak
lengkap dari pesan peserta.

Gambar 5. Daur-belajar orang dewasa

Guna membantu peserta lebih memahami peserta, fasilitator menjelaskan tentang
daur belajar orang dewasa (adult learning cycle), seperti disajikan pada gambar 5. Hal
ini penting agar peserta dapat melihat dinamika kelompok tidak sebagai keadaan yang
homogen dari sebuah entitas tunggal, melainkan merupakan dinamika proses interaksi
pembelajaran orang per orang. Meskipun gambaran dinamika kelompok secara umum
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bersifat universal tetapi pemunculannya pada setiap fasilitasi sangat ditentukan oleh
dinamika pembelajaran orang per orang di kelompok tersebut.

Untuk menjelaskan salah satu teknik brainstorming fasilitator meminta peserta
melakukan sebuah peragaan fish-bowl. Peserta diminta mengubah susunan kursi agar
membentuk dua lingkaran, yang satu lebih kucil (lima kursi) dan selebihnya
merupakan lingkaran besar (lihat gambar 5). Dari lima kursi di lingkaran kecil hanya
empat kursi yang diduduki peserta, yang berperan sebagai kelompok yang melakukan
brainstorming, sementara satu kursi sisanya dibiarkan kosong dan disebut ”kursi
panas.” Kursi panas adalah kursi yang akan digunakan oleh peserta yang duduk di
lingkaran besar untuk sumbang gagasan. Karena disebut kursi panas, peserta dari
lingkaran luar hanya boleh duduk di kursi tersebut tidak lebih dari 30 detik, sehingga ia
dipaksa untuk menyampaikan gagasannya secara singkat, jelas dan tajam.

Gambar 5. Gambaran penampang atas teknik fish-bowl.

Dua peragaan fish-bowl dilakukan dengan topik,

 Bagaimana membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran
hutan lewat penumbuhan rasa rugi dan rasa marah?

 Bagaimana Pengurus Daerah Kabupaten Musi Banyuasin akan membayar
utang-utangnya akibat penyelenggara PON?

Tabel 4. Gagasan yang digali peserta lewat dua peragaan fish-bowl.

Bagaimana membangun kesadaran
masyarakat tentang bahaya kebakaran
hutan lewat penumbuhan rasa rugi dan rasa
marah?

Bagaimana Pengurus Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin akan membayar utang-
utangnya akibat penyelenggara PON?

 Memberikan gambaran tentang
pentingnya hutan

 Dapat merugikan negara lain
 Merugikan secara finansial
 Mengganggu kesehatan
 Harus melibatkan semua

 Tingkatkan pendapatan daerah
 Asset PON dijual
 Meningkatkan pajak
 Mengelola kekayaan minyak dan gas

bumi
 Mengaktifkan BUMD
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stakeholders
 Sosialisasi yang kontinyu
 Melalui pelatihan-pelatihan
 Melalui kampanye
 Diskusi publik tentang masalah dan

kerugiannya
 Lewat pendidikan dasar
 Melalui penataan ruang
 Melalui pemberdayaan masyarakat
 Menggiatkan MSF.

 Memotong biaya proyek
 Menghemat anggaran daerah
 Pemanfaatan infrastruktur

dioptimalkan
 Melibatkan pihak swasta dalam

pendayagunaan infrastruktur PON
 Dibahas pada diskusi publik
 Memotong gaji karyawan swasta dan

pegawai negeri
 Melakukan audit proyek

pembangunan infrastruktur PON
 Para pejabat daerah memberikan

hibah
 Menggalakkan investasi.

Kesan peserta terhadap teknik fish-bowl antara lain,

 Cepat dan praktis
 Produktif, banyak gagasan tergali
 Bisa kacau kalau peserta di lingkaran besar tidak menyimak diskusi peserta di

lingkaran kecil (lingkaran dalam)
 Merupakan titik awal yang sangat menarik dan mampu mengaktifkan peserta.

Selanjutnya peserta mengulangi peragaan brainstorming dengan teknik YES-NO.
Pada teknik ini peserta dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok YES dan kelompok
NO. Apa pun pernyataan yang dilemparkan oleh fasilitator peserta di kelompok YES
harus menyetujuinya, dan bahkan harus mampu memberikan argumen terbaiknya.
Demikian pula halnya dengan kelompok NO, yang harus menolak pernyataan itu
tanpa ampun yang didukung argumen terbaik mereka. Dua pernyataan (statements)
dilontarkan fasilitator untuk “dibahas” menggunakan teknik YES-NO, yakni,

 Mayat-mayat korban gempa dan tsunami di Aceh dan Sumut sebaiknya dibakar.
 Indonesia harus meminta penghapusan utang kepada kreditor di The Paris

Club/CGI karena tengah menanggung beban bencana gempa dan tsunami di
Aceh dan Sumut.

Tabel 5. Hasil YES-NO untuk pernyataan, ”Mayat-mayat korban gempa dan
tsunami di Aceh dan Sumut sebaiknya dibakar.”

YES NO

 Mengganggu kesehatan dan
ancaman penyakit menular bagi
korban yang masih hidup

 Memudahkan proses evakuasi dan
pembersihan

 Masih banyak pekerjaan penting
lain untuk pemulihan dan perbaikan

 Atas nama rasa kemanusiaan
 Bayangkan jika mereka adalah

keluarga kita.

 Masih banyak tenaga relawan yang
sanggup menguburnya

 Melanggar hukum Islam, sementara
mayoritas korban beragama Islam

 Untuk apa bantuan yang begitu
besar?

 Tidak berperikemanusiaan
 Merupakan tanggungjawab orang

yang masih hidup untuk
menguburkan yang sudah meninggal

 Masih ada alat berat untuk
menguburkan korban
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Tabel 5. Hasil YES-NO untuk pernyataan, ”Indonesia harus meminta
penghapusan utang kepada kreditor di The Paris Club/CGI karena tengah
menanggung beban bencana gempa dan tsunami di Aceh dan Sumut.”

YES NO

 Meringankan negara yang tengah
tertimpa musibah/bencana

 Tuntutan yang wajar, karena
negara tengah mengalami musibah

 Indonesia harus mencari solusi
sebenarnya, bukan minta
penghapusan utang

 Bencana jangan dijadikan komoditas
atau alasan untuk penghapusan
utang

 Negara kita akan dipandang remeh
negara lain karena menuntut
penghapusan utang.

Kesan-kesan peserta setelah melakukan dua peragaan teknik YES-NO secara intensif
adalah,

 Membuka wawasan peserta, karena dapat melihat satu isu atau persoalan dari
berbagai sudut pandang

 Kaya gagasan dan kaya perspektif
 Tidak ada kebenaran yang mutlak atau absolut, segala sesuatunya bersifat

relatif, tergantung konteks
 Mendorong dinamika kelompok.

Teknik brainstorming berikutnya yang dipelajari lewat peragaan atau simulasi adalah
round-robin. Tidak terlalu sulit bagi peserta untuk mempraktekkan teknik ini, karena
hampir seluruh proses dari hari pertama hingga hari ketiga ini fasilitator banyak
menggunakan teknik ini dalam menggali pandangan dan pendapat peserta. Dua
pertanyaan diajukan kepada peserta sebagai bahan untuk mempraktekkan teknik
round-robin, yakni,

 Bagaimana caranya agar Forum Multi-Pihak atau MSF di tiga kabupaten prioritas
dapat lebih aktif berperan dalam usaha pencegahan dan pengendalian
kebakaran hutan?

 Apa rencana tindak lanjut peserta pelatihan kemampuan dasar fasilitasi ini?

Kesan peserta setelah mempraktekkan teknik round-robin adalah, sebagai berikut,

 Gagasan yang tergali banyak dan beragam
 Sangat cocok apabila menghadapi keterbatasan waktu
 Menghidupkan peserta apabila sudah jenuh
 Adil dan merata
 Namun karena terlalu beragam, sulit untuk mencari fokus
 Tidak efektif untuk kelompok dengan jumlah peserta yang banyak.

Teknik terakhir yang diperagakan adalah metaplan. Format prosesnya serupa dengan
round-robin. Bedanya, peserta tidak menyampaikan gagasan atau pendapatnya
secara verbal, tetapi tertulis dengan menggunakan kartu metaplan. Dari peragaan
tersebut peserta sekaligus belajar tentang penggunaan alat bantu atau alat peraga.
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Fasilitator kemudian menjelaskan penggunaan alat bantu dan alat peraga serta
maksud dan tujuan penggunaannya.

Hari Keempat, Rabu 19 Januari 2005
Setelah penyajian ringkasan materi pelatihan hari ketiga oleh salah seorang peserta,
hari keempat dibuka dengan peragaan brainstorming menggunakan teknik round-
robin. Topiknya adalah “Mengembangkan kreatifitas anak sejak usia dini.” Salah
seorang peserta diminta berperan menjadi fasilitator. Kemudian secara diam-diam
fasilitator meminta beberapa orang peserta untuk berperan sebagai peserta dengan
karakter,

 Pamer kekuasaan (power game)
 Rendah diri (inferior)
 Ngotot pada pendapatnya sendiri (resisten)
 Mendominasi pembicaraan
 Cenderung memancing pertikaian atau debat kusir
 Sok tahu dan gemar menguji kemampuan fasilitator.

Tanpa disadari peserta yang berperan sebagai fasilitator, peserta dengan peran
sesuai karakter di atas sangat baik mendinamisir suasana dan proses. Pada akhir
peragaan fasilitator meminta peserta-peserta yang memainkan peran sesuai keenam
karakter negatif tersebut untuk menjelaskan perannya masing-masing kepada peserta
yang menjadi fasilitator. Berangkat dari peragaan tersebut fasilitator memandu diskusi
diantara peserta tentang kiat atau siasat bagaimana menganani situasi-situasi negatif
di atas.

Selesai rehat kopi pagi fasilitator mengajak peserta beranjak memasuki materi
perencanaan sesi fasilitasi. Sebagai langkah awal fasilitator membagikan sebuah
contoh Kerangka Acuan (Terms of Reference, ToR) sebuah lokakarya. Dengan
memberikan panduan awal tentang apa yang harus diperhatikan dalam membaca ToR
sebuah rencana kegiatan, fasilitator meminta peserta secara perseorangan melakukan
analisis dengan mengisi matriks di bawah ini.

Tabel 6. Template rencana sesi

Judul/tema kegiatan:

Lama waktu tersedia:

Konsep:

Teknik/pendekatan:

Siapa peserta:

Hasil diharapkan:

Peluang:

Kendala:
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Peserta kemudian memaparkan hasil analisisnya dan dibahas oleh peserta lain.
Secara umum sebagian peserta telah melakukan analisis ToR dengan baik dan tajam.
ToR yang disiapkan fasilitator memang tidak lengkap. Hal itu disengaja agar peserta
dapat lebih kreatif menyiasati keterbatasan informasi dari ToR. Sebagian peserta
dengan tepat menunjukkan kreatifitasnya dalam mengatasi keterbatasan dan
ketidaklengkapan informasi tersebut. Beberapa diantara mereka sangat kreatif dalam
merangkai berbagai teknik dan pendekatan untuk mendukung konsepnya, yang
menunjukkan mutu pemahaman mereka. Meskipun demikian, masih ada peserta yang
berusaha tampil beda dengan mengubah format rencan sesi, tetapi berujung kepada
kebingungannya menerapkan materi pelatihan yang sudah diterima sejak hari
pertama.

Selanjutnya fasilitator meminta peserta membagi diri menjadi dua kelompok.
Menggunakan ToR yang telah disempurnakan dan dilengkapi, fasilitator meminta
kedua kelompok peserta untuk melakukan analisis ToR, melakukan perencanaan sesi
dan menyusun sebuah skenario proses fasilitasi dengan menggunakan format matriks
yang disediakan. Kedua fasilitator turut bermain peran sebagai pihak penyelenggara.
Sehingga apabila peserta memiliki pandangan yang mengharuskan adanya
perubahan ToR, mereka bisa menegosiasikannya dengan kedua fasilitator.

Kedua kelompok telah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Kelompok Musi Jaya
menunjukkan kemampuannya dalam merangkai alur logis (logical flow) sebuah proses
kolektif dengan beragam kepentingan peserta. Sementara kelompok Palembang
Bersatu masih berkutat pada penggunaan teknik-teknik tertentu, yang menyebabkan
alur logisnya agak melompat. Namun kedua kelompok menunjukkan kelemahan yang
sama, yakni kurang berani memanfaatkan waktu secara lebih leluasa untuk kegiatan
pembakar-semangat (energiser) dan permainan-permainan yang relevan dengan topik
atau materi sesi yang akan difasilitasi.

Sebagai penutup proses kerja kelompok dalam perencanaan sesi fasilitasi, fasilitator
meminta kedua kelompok menerapkan skenario proses yang telah mereka rancang
dan susun bersama. Tetapi fasilitator meminta peserta memfasilitasi hanya tahap
informing saja, yakni (1) perkenalan, (2) penyepakatan aturan main proses, (3)
penyepakatan alur proses keseluruhan, dan (4) penggalian harapan dan kekhawatiran
peserta.

Kesan-kesan peserta setelah melalui proses pembelajaran di tahap akhir adalah,
antara lain,

 Semakin memahami bahwa merencanakan sesi fasilitasi bukan hal mudah, dan
membutuhkan perhitungan matang

 Butuh pengalaman lebih banyak untuk melakukan perencanaan sesi serta
mempraktekkan kecakapan fasilitasi

 Independensi tim fasilitator sangat dibutuhkan untuk bernegosiasi dengan pihak
penyelenggara agar proses yang dirancang dapat diterapkan secara optimal.

Berkaitan dengan perubahan alur proses pelatihan demi memenuhi keinginan peserta
agar pelatihan dapat selesai tepat waktu, yakni Kamis, 20 Januari 2005, pada siang
hari, fasilitator menawarkan diskusi malam hari untuk menyusun rencana tindak lanjut
(RTL). Diskusi pada malam hari lebih berupa penjelasan oleh pihak SSFFMP tentang
rencana kegiatan enam bulan mendatang, untuk menyajikan peluang bagi para
peserta pelatihan agar dapat mempraktekkan dan menerapkan kemampuan dan
kecakapannya. Tunggul Butarbutar mewakili SSFFMP pada diskusi ini. Namun
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demikian fasilitator menekankan bahwa SSFFMP bukanlah satu-satunya peluang,
meski ia adalah peluang yang, saat ini, paling kongkret dan dekat. Beberapa rencana
kegiatan SSFFMP enam bulan mendatang adalah, sebagai berikut,

 Pelatihan tata-guna lahan tingkat propinsi
 Workshop konflik pertanahan
 Workshop perencanaan tata-guna lahan
 Workshop pengembangan sistem informasi kebakaran hutan
 Workshop evaluasi MSF
 Workshop perencanaan kegiatan POKJA MSF
 Pengembangan kemampuan pendidik lingkungan hidup.

Berdasarkan penjelasan tersebut para peserta menyusun RTL dengan berpedoman
pada matriks di bawah ini.

Tabel 7. Template matriks RTL

No Rencana kegiatan Waktu Penanggungjawab Catatan

Sebelum menyusun RTL peserta membahas apa yang dipaparkan SSFFMP, terutama
terkait dengan ‘harapan’ fasilitator, seperti yang disajikan pada hari pertama pelatihan,
yakni tentang pangkalan sumberdaya (resources pool). Peserta melihat pangkalan
sumberdaya sebagai wadah atau ajang untuk berlatih dan meningkatkan kecakapan
fasilitasi, dimana pangkalan akan menjadi pengatur lalu lintas informasi tentang
kegiatan atau event yang dapat difasilitasi. Sosok pangkalan sumberdaya menurut
peserta adalah, sebagai berikut,

 Pangkalan bersifat independen
 Permintaan fasilitasi cukup tinggi di Palembang
 Pertemuan anggota pangkalan minimal satu kali dalam sebulan
 Untuk membangun citra/image tentang kemampuan anggota pangkalan kepada

berbagai calon klien, termasuk SSFPMP
 Mengembangkan basis data (database) fasilitator, mencakup keahlian dan waktu

luangnya, untuk mengatur alokasi waktu fasilitator untuk memenuhi permintaan
fasilitasi

 Tempat pertemuan rutin dan simpul koordinasi dan komunikasi di Program
Awareness and Training - SSFFMP.
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Hari Kelima, Kamis 20 Januari 2005

Hari terakhir ini dijadualkan berlangsung hingga rehat makan siang. Setelah
melakukan permainan penyegar, fasilitator meminta peserta untuk menyajikan ikhtisar
materi pelatihan secara keseluruhan dari hari pertama hingga hari keempat
menggunakan teknik parafrasa.

 Perkenalan menggunakan permainan
 Menyepakati aturan main
 Sosok fasilitator: Sikap dan kecakapan dasar seorang fasilitator
 Teknik merumuskan pertanyaan dan bertanya
 Daur hidup kelompok
 Daur pembelajaran orang dewasa
 Penggunaan alat peraga
 Teknik-teknik pembangkitan semangat (energiser)
 Brainstorming sebagai dasar proses perumusan masalah.

Selanjutnya fasilitator mengajukan dua pertanyaan kepada peserta untuk melakukan
refleksi seluruh materi pelatihan dari hari pertama hingga hari keempat,

 Materi atau hal apa yang paling berkesan bagi Anda dan akan dikembangkan
lebih lanjut?

 Materi atau hal apa yang masih sulit dipahami atau belum mampu dilakukan dan
ingin Anda pelajari lebih baik lagi?

Menggunakan round-robin peserta menjawab kedua pertanyaan reflektif tersebut.
Hasilnya disajikan pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 8. Hasil refleksi materi pelatihan dari hari pertama hingga hari keempat

Materi atau hal apa yang paling berkesan
bagi Anda dan akan dikembangkan lebih

lanjut?

Materi atau hal apa yang masih sulit
dipahami atau belum mampu dilakukan
dan ingin Anda pelajari lebih baik lagi?

 Teknik perkenalan
 Brainstrorming
 Empati
 Memahami peserta
 Daur-hidup dan dinamika kelompok
 Penguasaan situasi
 Fungsi fasilitator
 Permainan/game
 Adanya rencana tindak lanjut

kegiatan

 Mengelola perbedaan pendapat
 Kemampuan menyimak
 Teknik-teknik brainstorming
 Mengelolaan situasi
 Sikap tegas fasilitator
 Pembuatan alur proses fasilitasi

yang sistematis

Sebelum masuk ke proses evaluasi pelatihan, proses fasilitasi pelatihan dan
penyelenggaraannya, kedua fasilitator memberikan masukan, kritik dan umpan-balik
kepada semua peserta. Masukan, kritik dan umpan-balik berkisar kepada sikap
peserta di dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Fasilitator memfokuskan diri
terutama kepada bagaimana sikap peserta dalam melakukan praktek dan simulasi.
Banyak terlihat sikap tidak serius dalam melakukan praktek atau merusak proses yang
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tengah dilakukan peserta lain. Masukan, kritik dan umpan-balik kedua fasilitator
terhadap peserta disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Masukan, kritik dan umpan-balik kedua fasilitator terhadap peserta

Fasilitator Utama Fasilitator Pendamping

 Ini merupakan pelatihan yang
sangat menarik, karena hampir
tidak ada penyimpangan skenario
proses, yang normalnya 75%
hingga 90% tidak menyimpang.

 Peserta sangat antusias
 Ada kecenderungan sikap destruktif

pada setiap peragaan fasilitasi
antara satu peserta dengan peserta
lain.

 Peserta tidak berani mencoba, takut
membuat kesalahan.

 Antusiasme peserta luar biasa.
 Kemauan belajar peserta sangat

tinggi.
 Peserta belum percaya diri.
 (Joko tambahkan, aku lupa & nggak

punya catatannya)

Selanjutnya pada evalausi pelatihan, peserta memberikan umpan-baliknya tentang
tiga hal: (1) Materi pelatihan dan penyampaiannya; (2) Fasilitasi proses pelatihan; dan,
(3) Teknis dan administratif penyelenggaraan pelatihan. Catatan umpan-balik peserta
disajikan pada tabel di bawah ini. Proses ini sangat penting sebagai bahan
pembelajaran tidak hanya kedua fasilitator dan pihak penyelenggara, tetapi juga bagi
peserta yang akan melatih dirinya dalam dunia nyata sebagai seorang fasilitator.

Tabel 10. Umpan-balik peserta terhadap proses dan penyelenggaraan pelatihan.

Materi pelatihan dan
penyampaiannya

Fasilitasi proses pelatihan
Teknis & administratif

penyelenggaraan

 Butuh jadual yang jelas
agar dapat memahami
kemana arah
penyampaian materi.

 Trainer dirasakan
masih kurang dalam
menggali wawasan dan
pengetahuan peserta.

 Penyampaian materi
dirasakan terlalu cepat.

 Kurang banyak
memberikan
kesempatan bagi
peserta untuk praktek.

 Kurang tegas dalam
memfasilitasi proses
pelatihan.

 Kurang menegakkan
aturan main bersama.

 Sering larut pada
permainan, melepas
fokus materi pelatihan.

 Sering terlihat kehilangan
gagasan.

 Proses antarmateri sering
tidak nyambung.

 Penggunaan waktu
malam hari kurang tepat
karena peserta merasa
lelah.

 Tempat pelatihan
atapnya terlalu rendah,
sehingga membuat
peserta cepat merasa
lelah.

 Proses seleksi dan
penyebaran undangan
terburu-buru.

 Panitia pilih kasih untuk
kegiatan hiburan atau
refreshing.

 Proyek SSFFMP harus
menjamin tindak-lanjut
pelatihan.
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3.2 Rencana Tindak Lanjut
Perumusan rencana tindak lanjut (RTL) sebenarnya sudah dimuali sejak hari keempat,
menggunakan waktu di malam hari, untuk mengejar penutupan pelatihan. Fokus RTL
lebih kepada pendirian sebuah simpul komunikasi dan pangkalan berkumpulnya
fasilitator alumni pelatihan ini serta mempraktekkan kecakapannya. Hal kedua yang
menjadi fokus peserta adalah peluang-peluang kegiatan, utamanya yang
diselenggarakan SSFFMP, yang dapat dimanfaatkan mereka untuk mempraktekkan
kecakapan dan kemampuan yang diperolehnya lewat pelatihan fasilitator. RTL
disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang dirumuskan peserta

No Rencana Kegiatan Kapan Siapa Catatan

1. Workshop penyusunan
pendidikan lingkungan hidup
tingkat propinsi Sumsel

Januari Silvi/Adios/
Chandra

2. Workshop capacity building
pendidikan lingkungan

Februari Silvi

3. Workshop pembangunan
sistem informasi kebakaran
hutan dan lahan

Maret Tri Yulisman

4. Evaluasi kegiatan Multi
Stakeholders Forum (MSF)
dan Rencana Tindak Lanjut
Kab. Muba

Februari/Maret Nyimas Wardah

5. Workshop Penyelesaian
Konflik Lahan di desa
prioritas kabupaten Musi
Banyuasin

Februari/Maret/
April

Herry Irianto

6. Workshop Perencanaan
Pembangunan Lahan Desa
secara Partisipatif di desa
prioritas Kabupaten Musi
Banyuasin

Februari/Maret/
April

Yuwono Aries/ A
Gani Kadir

7. Workshop Penyusunan
Rencana Kegiatan Pokja
MSF Kab. Muba

Mura

8. Workshop Penyelesaian
Konflik Lahan di desa
prioritas kabupaten OKI

Februari Suyoto/Dian

9. Workshop Perencanaan
Pembangunan Lahan Desa
secara Partisipatif di desa
prioritas Kabupaten OKI

Februari Suyoto/Dian

10. Evaluasi kegiatan Multi Februari Sukardi Karo-
Karo/Adios
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Tabel 11. Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang dirumuskan peserta

No Rencana Kegiatan Kapan Siapa Catatan

Stakeholders Forum (MSF)
dan Rencana Tindak Lanjut
Kab. OKI

11. Workshop Penyusunan
Rencana Kegiatan Pokja
MSF Kab. OKI

Sukardi Karo-
Karo/Adios

12. Fasilitasi Kelompok
Perempuan di 3 desa
Kabupaten Banyuasin

Februari–Mei-
Agustus

Beka Kelompok
Krupuk
Kemplang,
Anyaman,
Minyak Kelapa
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4 Beberapa Catatan Kritis Pelatih dan Fasilitator

4.1 Catatan kritis tentang proses rekrutmen peserta pelatihan
Penjajakan yang dilakukan menyangkut kepesertaan sesungguhnya belum mewakili
pemahaman penyelenggara, pelatih maupun fasilitator pelatihan tentang para calon
peserta. Namun ia, paling sedikit, menyediakan informasi dasar (baseline) mengenai
kecakapan (skill), pengetahuan (knowledge) dan sikap (attitude). Penjajakan tahap
pertama menyajikan informasi pihak ketiga tentang mereka yang sesuai untuk
mengikuti pelatihan kecakapan fasilitasi. Penjajakan lewat kuesioner setidaknya
menolong memberikan informasi dasar tersebut.

Keseriusan calon peserta menjawab kuesioner menyajikan niat dan minat serta upaya
untuk memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan. Tentu saja jawaban-jawabannya
tidak dapat menjamin gambaran seutuhnya mutu niat, minat dan tingkat usaha
peserta. Karena kemampuan itu baru akan terlihat selama peserta terlibat dalam
proses dan dinamika pelatihan.

Berdasarkan kuesioner yang masuk hanya sedikit peserta yang menunjukkan
ketidaktahuannya tentang fasilitasi dan peran seorang fasilitator. Namun bukan hal
tersebut yang dinilai oleh penyelenggara dan pelatih. Hal yang dinilai adalah tingkat
usaha untuk menjawab pertanyaan tersebut lewat berbagai cara. Beberapa peserta,
dengan ketidaktahuannya, menunjukkan usaha untuk menjawab pertanyaan tentang
apa yang mereka pahami tentang fasilitasi dan peran seorang fasilitator.

Aspek lain yang dinilai pada proses rekrutmen adalah pemahaman dan sikap calon
peserta mengenai konteks pelatihan. Pelatihan kecakapan fasilitasi yang
diselenggarakan konteksnya adalah forum multipihak (multistakeholders forum) yang
diselenggarakan oleh SSFFMP, meskipun ini adalah pelatihan kecakapan dasar.
Sehingga jawaban calon peserta tentang konteks pelatihan menjadi sangat penting,
terutama apabila dikaitkan dengan pertanyaan tentang gambaran tindak lanjut
pelatihan yang diharapkan.

Proses rekrutmen yang diselenggarakan berlangsung relatif lancar dengan beberapa
kelemahan. Salah satunya adalah sempitnya kesempatan untuk mensosialisasikan
rencana pelatihan ini. Sehingga kesempatan bagi peserta untuk memperoleh
gambaran awal tentang pentingnya peran fasilitator dalam proses dan dinamika
kegiatan MSF dan SSFFMP tidak optimal. Meskipun demikian, kekurangan tersebut
dapat dikompensasi pada proses pelatihan lewat simulasi dengan konteks yang
sesuai dengan SSFFMP.

4.2 Catatan kritis tentang peserta pelatihan
Fasilitasi merupakan kecakapan untuk membangun proses kelompok dimana
dibutuhkan kemampuan dasar berkomunikasi, baik menyimak (to listen) maupun
bertanya (to question). Meski kemampuan dasar tersebut merupakan hal yang dapat
dipelajari dan dilatihkan, namun keduanya tidak dapat dipisahkan dari sikap dasar
seorang fasilitator, yakni netral terhadap kandungan pesan (content-free) dan
menjunjung proses yang partisipatoris.

Meski ini adalah pelatihan dasar, namun sebagaimana halnya proses pendidikan
untuk orang dewasa (andragogy), peserta-belajar bukanlah selembar kertas kosong.
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Peserta-belajar pendidikan untuk orang dewasa adalah kertas yang telah sarat
dengan rujukan-rujukan (references) tentang berbagai hal. Termasuk salah satunya
menyangkut nilai-nilai. Sikap peserta merupakan pencerminan dari tata-nilai yang
menjadi rujukannya. Walaupun secara teoritik tata-nilai bukanlah hal yang kaku dan
mutlak, tetapi kenyataan secara umum pada masyarakat di Indonesia tata-nilai sering
dipegang dan diperlakukan sebagai hal yang dogmatik. Hal ini menjadi kendala kecil
bagi pelatih dan fasilitator, karena kurangnya penghargaan terhadap sikap dasar
seorang fasilitator kemudian tercermin pada kurangnya penghargaan kepada proses
pembelajaran orang lain.

Yang justru menarik dikaji adalah, ketertarikan peserta yang relatif lebih besar pada
aspek kecakapan dan ketrampilan dibandingkan pengetahuan dan sikap. Meskipun di
bagian awal proses sudah dijelaskan tentang siasat yang digunakan pada proses
pelatihan dengan membagikan bahan-lepas (handout) pada akhir pelatihan, beberapa
peserta kerap meminta untuk dapat dipelajari lebih dulu. Meski hal tersebut tidak
menjamin bahwa peserta akan mampu meningkatkan kecakapan dan membangun-
ulang sikapnya. Ini kerap terlihat pada saat sesi praktek atau simulasi, dimana peserta
sering mengulangi kesalahan yang sama. Uniknya, pada saat evaluasi kesalahan-
kesalahan itu senantiasa menjadi bahan diskusi bersama.

Ketidaksabaran beberapa peserta untuk bergerak bersama-sama dalam proses
pembelajaran terlihat dari tidak terbangunnya kemampuan menyimak peserta. Pada
banyak kasus pada saat dilakukan simulasi dan praktek, sebagian besar peserta
mengalami hambatan untuk dapat (dan mau) mendengarkan dan menyimak apa yang
diungkapkan sesama peserta lain. Pada saat evaluasi-diri hal tersebut diakui oleh
beberapa peserta.

Pada sesi umpan-balik, peserta cenderung memberikan penilaian (judgement) tentang
gaya fasilitasi (facilitation style) daripada memberi umpan-balik tentang kekurangan
dan kelemahan yang dipertunjukkan fasilitator. Dan hal yang cukup mengejutkan
adalah absennya sikap dan ungkapan penghargaan dan terimakasih dari para peserta
terhadap fasilitator, pelatih maupun penyelenggara.

4.3 Catatan kritis tentang dinamika proses pelatihan
Ketekunan peserta secara perseorangan layak memperoleh penghargaan. Namun hal
tersebut tidak terlalu terlihat pada saat peserta bekerja sebagai kelompok. Kerja
kelompok berlalu tanpa suatu kesepakatan yang matang, dan seakan dilakukan hanya
sebagai upaya memenuhi syarat menyelesaikan sesi. Karena masukan dari sesama
peserta maupun dari pelatih tidak pernah ditindaklanjuti secara serius oleh peserta
sebagai kelompok.

Dalam melakukan simulasi atau praktek peserta belum atau tidak secara serius
memperlakukan simulasi sebagai alat belajar. Sebagian dari mereka masih melihatnya
sebagai sesuatu yang bersifat main-main. Hal tersebut terlihat nyata pada setiap akhir
proses simulasi atau praktek saat fasilitator atau pelatih menanyakan hikmah atau
pelajaran apa yang dipetik (lessons learned). Sebagian peserta belum mampu
mengaitkan proses yang baru dilakukannya dengan teori yang disampaikan
sebelumnya.

Pada simulasi dan praktek baik pelatih maupun fasilitator senantiasa menggunakan
kasus-kasus yang (diasumsikan) akrab dengan konteks SSFFMP dan MSF. Namun
kenyataannya, hasil simulasi dan praktek lebih bersifat normatif dan berpihak atau
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tidak content-neutral. Demikian halnya pada simulasi dan praktek dengan contoh
kasus yang diambil dari pengalaman peserta. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh
ketidakpahaman peserta tentang substansi program dan kegiatan SSFFMP dan MSF,
atau peserta belum terlibat intensif dalam pelaksanaan program dan kegiatan
SSFFMP.

Hal menarik yang teramati adalah, masih sedikit peserta yang melihat keterkaitan
langsung antara proses partisipatoris dengan demokratisasi serta upaya perluasan
ruang-ruang politik bagi keterlibatan rakyat lewat peran seorang fasilitator. Pada sesi
curah-pendapat (brainstorming) sepertinya peserta memahami keterkaitan langsung
tersebut. Namun hal itu tak tampak pada praktek dan simulasi menggunakan kasus
yang kontekstual dan terkait dengan program dan kegiatan SSFFMP secara khusus
atau menyangkut isu tanah dan kekayaan alam secara umum. Beberapa kali fasilitator
dan pelatih memancing bahwa peran seorang fasilitator dalam proses yang
partisipatoris tidak terbatas pada pertemuan-pertemuan formal, tetapi juga terkait
dengan aspek kebijakan dan praktek pengelolaan tanah dan kekayaan alam, misal
pada kasus konflik. Tanggapan peserta umumnya lebih bersifat retorik dan normatif,
belum mengindahkan kenyataan tentang ketimpangan-kekuasaan serta anomali-
anomali birokrasi dan kebijakan lainnya yang tidak sejalan dengan prinsip
partisipatoris dan demokrasi.

4.4 Catatan kritis tentang rencana tindak lanjut yang disusun
peserta pelatihan
Secara umum rencana tindak lanjut (RTL) yang disusun peserta pada akhir pelatihan
sudah cukup tajam, karena nuansa kebutuhan untuk menindaklanjuti hasil-hasil
pelatihan sudah diungkapkan pada awal proses pelatihan. Hal tersebut sangat terlihat
pada saat praktek dan simulasi dimana sebagian besar peserta senantiasa
menggunakan kasus-kasus nyata dari pengalaman bekerja bersama di MSF wilayah
masing-masing. Pada saat membahas hasil praktek dan simulasi sebagian besar
peserta menggunakan pengalaman lapangannya sebagai rujukan dalam mengkritisi
dan memberikan rekomendasi-rekomendasi terhadap praktek dan simulasi yang
diperagakan peserta lain.

Sudah terbangun perspektif bersama untuk membangun arena belajar bersama guna
meningkatkan jam terbang fasilitasi. Peluang terdekat yang dilihat peserta adalah MSF
dan SSFFMP. Namun demikian, peserta tetap melihat beberapa peluang di luar MSF
dan SSFFMP untuk dijadikan sebagai ajang belajar dan berlatih. Namun demikian,
masih ada beberapa peserta yang begitu tergantung kepada keberadaan MSF dan
SSFFMP sehingga melihatnya sebagai satu-satunya peluang.

Yang menarik, ada sebagian peserta bersikap menagih kesungguhan SSFFMP untuk
menjamin kepastian terlaksananya rencana tindak lanjut. Meskipun sudah dijelaskan
oleh pihak SSFFMP bahwa hal tersebut tergantung kepada keaktifan para peserta
dalam meyakinkan pihak SSFFMP maupun MSF wilayah masing-masing, tuntutan
agar SSFFMP menjamin kepastian tindak lanjut terus terungkap, dengan argumen
bahwa sebagai penyelenggara pelatihan SSFFMP seharusnya menyediakan pula
ajang belajar dan berlatihnya agar pelatihan ini tidak sia-sia.
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5 Rekomendasi

5.1 Rekrutmen
Meski metoda rekrutmen yang digunakan untuk pelatihan ini dirasakan oleh beberapa
pihak cukup efektif dan efisien, tetapi untuk ke depan bukan tidak mungkin untuk
mempertimbangkan gagasan proses rekrutmen yang mampu mendorong sikap
proaktif calon peserta untuk mengusulkan dirinya. Salah satu pilihan adalah melalui
proses aplikasi dengan metoda wawancara sebagai instrumen untuk penyaringan
calon.

Untuk itu, perlu dikaji efektifitas media komunikasi dan informasi yang sudah saat ini
dalam menjangkau para pemangku kepentingan dari MSF dan SSFFMP. Karena
efektifitas penjangkauan media komunikasi dan informasi yang ada sangat
berpengaruh kepada efektifitas penyebarluasan informasi tentang peluang mengikuti
pelatihan serta syarat-syarat kepesertaan. Hal ini menjadi penting karena calon
peserta yang diharapkan terutama adalah mereka yang telah lebih dulu memahami
konteks, atau paling sedikit mengetahui, program-program MSF dan SSFFMP, bukan
khalayak luas.

Metoda rekrutmen yang bersifat lebih proaktif memang sangat efektif untuk
mendapatkan calon-calon yang memiliki integritas, niat, minat dan tingkat usaha tinggi,
tetapi pendekatan di atas membutuhkan waktu dan biaya yang relatif lebih besar
dibandingkan melalui wawancara penjajakan kebutuhan serta pengisian kuesioner.
Untuk itu kajian biaya harus dilakukan apabila akan digunakan pendekatan rekrutmen
lewat aplikasi dan wawancara.

5.2 Pelatihan
Tempat pelatihan memegang peran kunci untuk keberhasilan dan kelancaran suatu
pelatihan. Seperti dikeluhkan oleh sebagian besar peserta tentang ketidaknyamanan
tempat pelatihan, lokasi yang digunakan memang tidak dirancang untuk pelatihan.
Latar dan tata letak ruangan yang memanjang memang lebih sesuai untuk kegiatan
rapat dibandingkan untuk lokakarya dan pelatihan interaktif yang membutuhkan ruang
yang menjamin keleluasaan peserta berdinamika selama proses pelatihan.
Ketidaklancaran air di lokasi penginapan sangat mengganggu kenyamanan, tidak
hanya peserta tetapi juga fasilitator, pelatih dan penyelenggara. Untuk itu, perlu
dilakukan survai menyeluruh dan mendalam untuk tempat-tempat yang lebih sesuai
dan layak untuk kegiatan pelatihan interaktif dan dinamik seperti ini.

Untuk proses pelatihan, fasilitator dan pelatih menyarankan untuk tenaga pendukung
yang lebih efektif dan berpengalaman, terutama dalam perekaman proses (notulensi).
Meski dapat dipahami kurangnya pengalaman tim perekam proses, tetapi sejak awal
sudah ditekankan untuk hanya mencatat hasil-hasil kerja peserta. Namun yang
diperoleh adalah rekaman proses yang penuh tafsir dan tidak dikonsultasikan dengan
fasilitator dan pelatih. Perekaman dan pencatatan hasil-hasil kerja peserta sangat
penting bagi peserta melakukan refleksi, serta sangat dibutuhkan untuk fasilitator dan
pelatih menyusun laporan pelatihan.

Selain aspek pemahaman substansial pelatihan yang dimiliki tim notulensi, disarankan
untuk memilih orang yang fasih mengoperasikan komputer berikut aplikasi pengolah
kata (word processing) dan tabel-lajur (spreadsheeting) secara optimal. Hambatan
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teknis ini dirasakan mengganggu kelancaran proses fasilitasi pelatihan, karena ada
banyak kebutuhan untuk menyediakan rekaman-rekaman proses hasil kerja peserta
secara cepat sebagai bahan bagi proses selanjutnya.

5.3 Tindak lanjut pelatihan
Fasilitator dan pelatih mengajukan beberapa saran atau rekomendasi, seperti di
bawah ini:

 Pengintegrasian rencana tindak lanjut (RTL) peserta pelatihan ke dalam
agenda program dan kegiatan MSF dan SSFFMP. Untuk itu perlu dilakukan
identifikasi kegiatan-kegiatan MSF dan SSFFMP yang membutuhkan tenaga
fasilitator. Di bagian lain rekomendasi ini disajikan daftar nama peserta yang
berpotensi untuk diberi peluang mempraktekkan kecakapan fasilitasinya.

 SSFFMP memfasilitasi pembentukan pangkalan sumberdaya (resources pool)
sebagai wadah bagi para fasilitator belajar, berlatih dan mengembangkan
kecakapan dan kemampuannya untuk berbagai keperluan. Pangkalan
sumberdaya disarankan mengembangkan sistem pengukuran mutu dan kinerja
fasilitator, yang akan digunakan untuk menilai dan menjajaki kebutuhan untuk
penyelenggaraan pelatihan tingkat lanjutan (advance level). Beberapa kriteria
yang disarankan antara lain,

 SSFFMP memfasilitasi pengembangan media komunikasi dan informasi
diantara fasilitator, dalam bentuk pertemuan atau diskusi, media cetak,
elektronik atau bentuk lainnya. Media komunikasi dan informasi ini akan
menyajikan peluang-peluang untuk praktek sekaligus menginformasikan
perkembangan dinamika dunia fasilitasi.

Beberapa nama peserta yang direkomendasikan fasilitator dan pelatih untuk diberi
kesempatan mempraktekkan kemampuannya adalah, antara lain:

 Nyimas Wardah, PSW Unsri

 Tri Yulisman Eka Putra, Dinas Perkebunan Kab Muba

 Eva Lidya, PSW Unsri

 Adios Syafri, Wahana Bumi Hijau (WBH)

 Heri Irianto, PT Agro MUBA Lestari.
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Lampiran 1. Itinerarium Konsultan

14 Desember 2004 Tiba di Palembang. Menerima penjelasan singkat tentang
SSFFMP dari Tunggul Butarbutar dan KH Steinmann.
Mempelajari SSFFMP. Menyiapkan rencana kerja rinci.

15 Desember 2004 Membahas rencana kerja dengan TA SSFFMP. Bertemu
dengan tim ahli SSFFMP, membahas kegiatan Pokja.
Mengurus perjanjian-perjanjian pertemuan dan wawancara.

16 Desember 2004 Mengunjungi Sekretariat MSF Banyuasin di Pangkalan
Balai. Bertemu tim sekretariat. Menjelaskan maksud
konsultansi & menggali kebutuhan pelatihan. Kembali ke
Palembang, bertemu dengan tim ahli SSFFMP, meminta
masukan tentang pengaturan waktu serta calon peserta
yang prospektif. Bertemu dengan Koord Pokja 3 Banyuasin
di kantor SSFFMP, menjelaskan maksud konsultansi &
menggali kebutuhan pelatihan.

17 Desember 2004 Mengunjungi Sekretariat MSF Musi Banyuasin di Sekayu.
Bertemu para Koordinator Pokja, menjelaskan maksud
konsultansi & menggali kebutuhan pelatihan. Kembali ke
Palembang, merekam temuan-temuan tentatif.

18 Desember 2004 Bertemu dengan beberapa aktivis Ornop di Kantor
SSFFMP, menjajaki kebutuhan pelatihan serta
menjelaskan maksud konsultansi.

20 Desember 2004 Bertemu dengan tim ahli SSFFMP, menggali masukan
tentang waktu serta calon peserta yang potensial.
Menerima masukan tertulis tentang peserta potensial dari
Dendi.

21 Desember 2004 Mengunjungi Sekretariat MSF Ogan Komering Ilir di Kayu
Agung. Menjelaskan maksud konsultansi & menjajaki
kebutuhan pelatihan.

22 Desember 2004 Menyiapkan strategi rekrutmen. Menyiapkan daftar-panjang
calon peserta berdasarkan masukan SSFFMP serta pihak-
pihak yang diwawancara.

23 Desember 2004 Bertemu dengan tim ahli SSFFMP. Memfinalkan daftar-
panjang calon peserta potensial di Hotel Swarna Dwipa.
Mengembangkan kuesioner sebagai alat penyaring calon
peserta. Membahas kuesioner dengan Tunggul Butarbutar.

24 Desember 2004 Memfinalkan kuesioner. Mulai mengerjakan rencana
pelatihan.
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27 Desember 2004 Menyelesaikan draft 1 Rencana Pelatihan. Membahas
Rencana Pelatihan dengan Tunggul Butarbutar.

28 Desember 2004 Mensurvai lokasi-lokasi yang potensial untuk
penyelenggaraan pelatihan bersama Tunggul Butarbutar.

29 Desember 2004 Membahas waktu yang tepat, mengatur sarana dan alat
pendukung yang dibutuhkan. Menyelesaikan draft 2
Rencana Pelatihan.

10 Januari 2005 Menyiapkan pelatihan: Mengirimkan undangan kepada
para calon peserta pelatihan.

11 Januari 2005 Menyiapkan pelatihan: Memfinalkan rencana sesi &
membahasnya dengan Tunggul Butarbutar.

12 Januari 2005 Menyiapkan pelatihan: Memfinalkan materi rinci untuk
bahan pelatihan.

13 Januari 2005 Menyiapkan pelatihan: Mengkonsolidasi kebutuhan logistik,
peralatan dan perlengkapan pendukung pelatihan.

14 Januari 2005 Menyiapkan pelatihan: Mengkonsolidasikan rencana sesi
dan materi rinci bahan pelatihan. Memaparkan rencana
kerja dan rencana pelatihan di depan Tim SSFFMP di
Kantor SSFFMP.

16 Januari 2005 Pembukaan pelatihan di Kantor SSFFMP oleh KH
Steinmann.

17-20 Januari 2005 Proses pelatihan di Hotel Indriyasari, Indralaya, Ogan Ilir

21 Januari 2005 Pertemuan dengan K.H. Steinmann, melaporkan hasil
tentatif pelatihan. Kembali ke Jakarta.


