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PROYEK PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN SUMATERA SELATAN 
 

PELATIHAN PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN DESA  
BAGI KOMITE PENGARAH P3LD  

KABUPATEN MUBA  SUMATERA SELATAN 
 

I. PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP) merupakan proyek 
kerjasama teknis antara pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa dan merupakan salah satu 
bagian dari program kehutanan Uni Eropa di Indonesia. Proyek ini dilaksanakan di Provinsi 
Sumatera Selatan melalui berbagai organisasi pemerintah dan non pemerintah melalui 
berbagai organisasi pada tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan serta tingkat desa. 
Departemen Kehutanan Republik Indonesia merupakan lembaga pembina pada tingkat 
nasional sedangkan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga pelaksana 
yang memiliki tanggung jawab untuk mendukung di dalam pengaturan dan pengkoordinasian 
proyek pada tingkat nasional serta propinsi. 

 
South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP) direncanakan berjalan 

selama 5 tahun (2003-2007), dan saat ini berlangsung di tiga kabupaten prioritas yakni 
Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Banyuasin. 
Pencapaian tujuan proyek dilakukan melalui beberapa pendekatan komprehensif yang 
terbagi dalam kegiatan kampanye dan pelatihan, pengendalian kebakaran, perencanaan tata 
guna lahan dan pengembangan masyarakat. Pelibatan gender merupakan hal penting dalam 
setiap kegiatan SSFFMP. 

  
Sumatera Selatan merupakan provinsi yang kaya dengan berbagai potensi sumber 

daya alam berupa bahan tambang, sumber daya lahan (basah dan kering). Sebelum terjadi 
bencana kebakaran hutan tahun 1997 Sumatera Selatan juga kaya dengan potensi sumber 
daya hutan dengan tipe vegetasi hutan dataran tinggi, hutan dataran rendah kering, hutan 
mangrove dan hutan rawa gambut. Aktivitas illegal loging yang diperparah oleh bencana 
kebakaran hutan dan lahan menyebabkan degradasi yang drastis terhadap luasan hutan di 
Sumatera Selatan.   

 
Kasus kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu bentuk permasalahan yang 

mengancam kelestarian lingkungan di provinsi ini. Berdasarkan data dari satelit NOAA dan 
MODIS hampir setiap tahun kebakaran hutan dan lahan terjadi di Sumatera Selatan dengan 
sebaran hot spot yang cukup tinggi terutama untuk daerah yang rawan kebakaran seperti 
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin (data hot 
spot SSFFMP 2004). 
       

Untuk mengurangi resiko terjadinya kebakaran lahan dan hutan diperlukan 
pengkajian, perbaikan dan perencanaan yang cermat terhadap pengelolaan dan 
pemanfaatan sumber daya ini. Melakukan pencegahan secara dini terhadap kemungkinan 
terjadinya kebakaran lahan dan hutan senantiasa lebih baik dari pada melakukan aktivitas 
pemadaman ketika bencana tersebut telah terjadi. Berdasarkan konsep pemikiran tersebut 
South Sumatera Forest Fire Management Project (SSFFMP) mencoba melakukan salah satu 
bentuk pendekatan dalam rangka pengendalian kebakaran lahan dan hutan di Sumatera  
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South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP) mencoba mengemas 
model pendekatan penatagunaan lahan (LUP) tersebut kedalam konsep “Perencanaan 
Partisipatif Penatagunaan Lahan Desa” yang disingkat dengan P3LD. Konsep P3LD 
diharapkan menjadi sesuatu efektif dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta 
mudah untuk di replikasi oleh instansi pemerintah setempat sesuai dengan Tupoksinya. 
Melalui pendekatan P3LD dilakukan pemberdayaan terhadap kelembagaan desa (Pemdes, 
Komite Pengarah P3LD, Tim Teknis P3LD dan lembaga desa lainnya) dalam rangka 
penyusunan rencana tata guna lahan desa yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat 
namun tetap berpedoman kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. 

 
Namun memulai semua ini tidaklah mudah, dibutuhkan kesamaan pemahaman dari 

para pihak terkait untuk mendukung kegiatan ini, disamping itu juga sangat diperlukan 
pengembangan kapasitas institusi, kelembagaan dan keterampilan dari masing-masing 
pihak yang mempunyai Tupoksi dan kepentingan dalam perencanaan penatagunaan lahan. 
Pengembangan kapasitas ini dilakukan secara berjenjang dimulai dari institusi dan lembaga 
terkait yang ada di tingkat kabupaten dan kecamatan, setelah itu baru pengembangan 
kapasitas kelembagaan di tingkat desa.   
 

Untuk mendukung pengembangan kapasitas masyarakat dan kelembagaan di desa 
dalam menyusun konsep tata guna lahan desa yang sesuai dengan kebutuhan serta 
ditunjang dengan potensi sumber daya alam yang ada maka South Sumatera Forest Fire 
Management Project bersama dengan Pokja Perencanaan Penatagunaan Lahan Desa 
Kabupaten Musi Banyuasin berinisiatif untuk memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan 
tentang Perencanaan Penatagunaan Lahan Desa bagi Komite Pengarah P3LD. 
 
1.2 Tujuan & Sasaran 

1.2.1. Tujuan 
Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Perencanaan Penatagunaan Lahan Desa bertujuan 
untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan Komite Pengarah P3LD dan 
pemerintahan desa, sehubungan dengan tugas-tugasnya dalam merencanakan konsep 
tata guna lahan desa. 

 
1.2.2. Sasaran 

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan Pelatihan Perencanaan Penatagunaan Lahan 
Desa adalah sebagai berikut: 
1) Peserta pelatihan mengerti tentang konsep Perencanaan Penatagunaan Lahan 

Desa (latar belakang, dasar hukum, tahapan proses) yang merupakan perpaduan 
dari proses perencanaan dari bawah dengan proses perencanaan dari sentral. 

2) Peserta pelatihan mengerti dan mampu melakukan pengkajian terhadap kondisi 
desa dengan menggunakan metode kajian partisipatif berupa Sketsa Desa, Sejarah 
Penggunaan Ruang Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan Desa. 

3) Peserta pelatihan memahami dan menemukan cara untuk merumuskan masalah 
serta mengambil keputusan bersama yang ideal dan mewakili kebutuhan 
masyarakat dalam rangka penatagunaan lahan desa. 

 
II. METODE & MATERI 

2.1. Metode 
Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan yang menyeluruh dimana materi 
pelatihan disampaikan melalui pemaparan dan lokakarya. 
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Secara umum metode yang digunakan dalam pelatihan ini berupa metode Pendidikan 
Orang Dewasa (andragogy) yang penyajiannya dikemas dalam bentuk aksi – refleksi – 
simulasi sehingga setiap peserta dituntut untuk mampu menjadi subjek yang perperan 
aktif dalam proses pelatihan. 

 
2.2. Materi 

 Materi yang akan disampaikan dalam Pelatihan Perencanaan Penatagunaan Lahan 
Desa ini terdiri dari: 
A. Materi Seminar 

- Pembangunan berkelanjutan 
- Pendekatan baru dalam pemberdayaan desa 
- Perspektif penatagunaan lahan desa 

 
B. Materi Keterampilan Fasilitasi untuk Melakukan Pengkajian Kondisi Desa 

- Pengkajian kondisi desa: Sketsa Desa 
- Pengkajian kondisi desa: Sejarah Penggunaan Ruang 
- Pengkajian kondisi desa: Kalender Musim 
- Pengkajian kondisi desa: Bagan Kelembagaan Desa  

 
C. Materi Keterampilan Fasilitasi untuk Memfasilitasi Pengambilan Keputusan Desa 

- Mengelompokkan masalah dan potensi 
- Menetapkan peringkat masalah 
- Pengkajian untuk pemecahan masalah 
- Penentuan peringkat tindakan 
- Perumusan keputusan: Kesepakatan-kesepakatan desa tentang penggunaan 

lahan 
2.3. Sarana Pelatihan 

a.  Ruangan interaksi yang mampu menampung + 30 orang. 
b. Meja dan kursi 
c. White board 
d. Infokus + screen 
e. Kertas plano 
f. Metaplan 
g. Papan Zopp 
h. Pinboard 
i. Kotak Zopp dan isinya 
j. Spidol 

 
III. PELAKSANAAN KEGIATAN 

Pelatihan Perencanaan Pentagunaan Lahan Desa ini akan diselenggarakan pada: 
 
Waktu  : 25 – 29 Juli 2005  

 (Peserta masuk ke Wisma Atlit pada tanggal 25 Juli 2005, jam 14.00 WIB) 
Tempat            : Wisma Atlit Sekayu 
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Tim Pelaksana :  

Nama Asal/koordinir kegiatan/ jabatan 

Dendi Satria Buana SSFFMP / Participatory Land Use Planning Specialist  

Yuwono Bappeda MUBA / Moderator, Fasilisator/ Koor. Pokja 3 MUBA 

Dian Sari Rahayu Lsm OWA / bidang persiapan dan acara / sekr. Pokja 3 MUBA 

Deddy Permana Lsm WBH / bidang administrasi dan pelaporan / agg. Pokja 3   

Syaparuddin Lsm PBB/ bidang administrasi dan Pelaporan/ agg. Pokja 3 

Darmadi Perguruan tinggi / bidang persiapan dan acara / agg. Pokja 3   

A. Gani Dinas Perkebunan Sekayu/ Perlengkapan dan dokumentasi/ agg. 
Pokja 3 Muba 

S. Abdulah SSFFMP / Transportasi dan perlengkapan / Driver SSFFMP 

 
Tim Pemateri dan fasilisator :  

Nama Asal/ judul Materi 

Dendi Satria Buana Proyek SSFFMP /Perencanaan Tata Guna Lahan Desa  

Himami  Dinas PMD/ Pendekatan baru dalam pemberdayaan masyarakat 

Drs .M.Yusuf Bappeda Sekayu/Pembangunan Kab. Muba sekarang & masa depan 

Yuwono Aries Bappeda Sekayu/ Modul 1 – Sketsa desa dan Kelender Musim 

H. Abdu Somad Dinas PMD /Modul 1 – Sistem Penggunaan Lahan dan Kelembagan 

M. Taufik Affandi Dinas PMD/Pengelompokan Masalah,Potensi dan Peringkat Masalah 

Astori Abu Mansur Dinas PMD/Pengkajian untuk pemecahan Masalah  

 
Kronologi Kegiatan :  

Tanggal Aktivitas 

14 Juli 2005 Rapat persiapan kegiatan dan pembentukan Panitia pelaksana 

25 Juli 2005 Rapat  laporan persiapan panitia kegiatan  

26 Juli 2005 Pembukaan sekaligus Pengantar Pelatihan, dan materi seminar 

27 Juli 2005 Persentasi, diskusi dan kerja kelompok untuk modul 1 – pengkajian 
kondisi Desa.  

28 Juli 2005 Persentasi, diskusi dan Kerja Kelompok untuk Modul 2-  

29 Juli 2005 Evaluasi dan rencana tindak lanjut serta penutupan kegiatan 
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Proses Pelaksanaan : 
 
Proses Hari Pertama. 

Kegiatan pelatihan ini terdapat dua bagian yaitu bagian pertama adalah seminar satu 
hari penuh di isi kegiatan pemaparan materi dan tanya jawab. Kegiatan ini diharapkan dapat 
menambah pengetahuan baru bagi perserta pelatihan. Dan Bagian kedua yaitu pembahasan 
Modul Pelatihan dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok dan kerja kelompok yang dipandu 
oleh fasilitator. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto kegiatan pembukaan  Pelatihan dan seminar. 
 

Kegiatan diskusi dan dialok pada setiap sesi penyampaian materi merupakan bagian  yang 
dilakukan  untuk memberikan pemahaman dan informasi yang penting bagi peserta.   
   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Foto pemaparan materi seminar dan proses Tanya Jawab   
 
Proses Hari Kedua dan ketiga 

Kegiatan pada dua hari ini  adalah pemaparan oleh fasilitator tentang Modul 1- 
Pengkajian kondisi desa ( Sketsa desa, Sejara pengunaan Ruang, Kalender musim, Bagan 
kelembagaan ), Modul 2 – (pengelompokan masalah dan potensi, menetapkan pringkat 
masalah, pengkajian untuk penetapan masalah, Penentuan peringakat tindakan dan 
Perumusan keputusan kesepakatan desa ).  Setelah pemaparan masing masing materi oleh 
fasilitator dilanjutkan kerja kelompok.dan pemaparan hasil kelompok. 
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Foto pemaparan oleh Fasilitator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto Kerja kelompok dan proses pemaparan hasil kerja kelompok materi sketsa desa 
 

Proses Hari Ke Empat  
 
Untuk kegiatan hari ke 4 (empat) adalah evaluasi kegiatan dan Rencana tindak lanjut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 proses evaluasi kegiatan dan peserta pada penutupan kegiatan 

 
 
 
 
 
 
 



 

Pelatihan  perencanaan Tata guna Lahan Desa bagi komite pengarah tata guna lahan desa Juli 2005 
 

9 

IV. HASIL DAN DISKUSI  
 

Proses Pelatihan selama 4 (empat) hari  telah disiapkan secara matang. Modul pelatihan 
yang telah disusun sebelumnya hasil dari TOT Fasilitator P3LD. Modul tersebut sebagai 
bahan acuan dalam pelatihan Komite pengarah P3LD di tingkat desa.   
 

• Kegiatan Seminar.  Dalam kegiatan ini seluruh peserta mengikuti dengan seksama 
satu hari penuh pemateri memaparkan bahan-bahan sebagai pengantar kegiatan 
pelatihan, dari pertanyaan –pertanyaan yang dilontarkan peserta menunjukan bahwa 
peserta mengikuti secara antusias. Walaupun beberapa materi masih belum 
sepenuhnya seperti yang diharapkan. Banyak bahasan yang meluas diluar hal yang 
diharapkan yaitu tentang penatagunaan Lahan desa  

• Modul 1 : Pengkajian Kondisi Desa. Kegiatan ini dipandu oleh fasilitator merupakan 
proses pengalian aspek-aspek kehidupan masyarakat yang dilakukan sendiri oleh 
masyarakat. proses ini menghasilkan sejumlah informasi tentang kondisi berbagai 
aspek kehidupan, masalah dan kebutuhan yang diungkapkan oleh masyarakat dan 
potensi lokal yang dapat dimamfaatkan sebagai sumberdaya untuk pengembangan 
kegiatan masyarakat. Seluruh peserta mengkuti proses ini yang dipandu oleh fasilitator. 
banyak hal-hal baru yang didapat oleh peserta, terutama kemampuan analisis, 
perencanaan kegiatan dan mengevaluasi kegiatan. Untuk melalakukan kegiatan ini 
peserta di bagi 2 (dua) kelompok berdasarkan desa masing-masing (desa mangsang 
dan desa Muara medak ). Kerja kelompok yang dilakukan dimulai dari Sketsa desa dan 
Kelender Musim dilanjutkan Sistem Penggunaan Lahan dan Kelembagan desa, diakhiri 
dengan pembuatan Formulir Pengelompokan Masalah (formulir F1).  Semua hasil kerja 
kelompok dipersentasikan didepan peserta lainnya. Disini muncul permasalahan yang 
selalu menjadi bahasan antar anggota kelompok dan fasilitator yaitu mengenai Tata 
batas desa yang sampai sekarang belum jelas dan masih menjadi konflik antar desa 
terutama desa Mangsang. Peserta mengharap mengenai tata batas desa menjadi hal 
penting yang harus di selesaikan kedepan.    

• Modul 2 : Pengambilan keputusan desa . Melalui proses Pengelompokan Masalah, 
Potensi, Peringkat Masalah dan Pengkajian untuk pemecahan Masalah. Peserta 
mengikuti secara maksimal walau pun peserta dari desa Mangsang  tidak dapat 
mengikuti kegiatan ini. Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan pengumpulan 
dan pengelompokan seluruh permasalahan dan potensi yang telah direkam melalui 
proses Pengkajian Kondisi desa. Pemandu mendorong peserta untuk mendiskusikan 
dan menyusun fokus masalah serta potensi yang berkaitan dengan penatagunaan 
lahan desa, lalu mengisikanya ke Formulir F2, melalukan prioritas masalah melalui 
Pemeringkatan masalah ( formulir F3 ), di Formulir F3 muncul peringkat masalah  
diambil 4 masalah menjadi prioritas selanjutnya merumuskan alternatif tindakan apa 
yang dilakukan diisikan ke Formulir F4.  Bersama peserta pemandu mengisikan 
berbagai tindakan yang layak ke formulir F5, Kemudian dikembangkan dalam rencana 
kegiatan berupa programkerja pada Formulir 6. Pada proses akhir kegiatan seluruh 
peserta semakin paham dan mengerti dengan proses-proses yang dilakukan. Dengan 
jumlah peserta tinggal 7 orang (dari desa Muara Medak ), disini terlihat keseriusan 
mengikuti kegiatan, hal ini tidak lepas dari kemampuan pemandu dalam menjaga 
proses terus berjalan.       

 
Penggunaan modul yang telah disusun cukup mudah untuk disampaikan. Modul tersebut 

digunakan sebagai panduaan bagi fasilitator, isi dari Modul pelatihan masih banyak yang 
harus diperbaiki terutama pada materi –materi yang berhubungan dengan P3LD, masih perlu 
penajaman materi, supaya lebih spesifik tentang penatagunaan lahan desa.     
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V. PESERTA  PELATIHAN 
 
Daftar nama Peserta yang mengikuti pelatihan: 

Pelatihan Perencanaan Penatagunaan Lahan Desa ini diselenggrakan untuk 
mendukung dua desa prioritas di Kabupaten Musi Banyuasin yakni Desa Mangsang dan 
Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir dalam merencanakan tata guna lahan desa 
yang ideal. Peserta pelatihan ini terdiri dari: 

- Kepala Desa 
- Ketua BPD 
- Komite Pengarah Perencanaan Partisipatif Penatagunaan Lahan Desa 
- Wakil dari kecamatan 

 
Peserta pelatihan ini berjumlah 16 (enam belas orang). Terdiri dari : 
 

Nama Asal Kehadiran*  

Z. Aripin Sekdes Mangsang 2 hari 

Amid Abidin Kaur Pemerintahan desa Mangsang 2 hari 

Elly  Ketua BPD Mangsang 2 hari 

M J Hutagalung Koordinator KP – P3LD desa Mangsang 2 hari 

Mukhlas Anggota KP – P3LD desa Mangsang 2 hari 

Parno Anggota KP – P3LD desa Mangsang 2 hari 

Mat Talim Ketua Kelompok Pertenak sapi desa Mangsang 2 hari 

Jelita  PKK desa Mangsang 2 hari 

Ismail Karang Taruna desa Mangsang 2 hari 

Suhendro Staf kasi Pemerintahan Kec. Bayung Lincir 4 hari 

Jowiner Siubrian Kades Muara Medak 4 hari 

Maruddut Penjaitan Sekdes desa Muara Medak 4 hari 

Hadini BPD Muara Medak 4 hari 

Herman Koordinator Kp- P3LD Muara Medak 4 hari 

M. Deni Anggota Kp- P3LD Muara Medak 4 hari 

Indra Anggota Kp- P3LD Muara Medak 4 hari 

    

* Seluruh peserta dari desa Mangsang hanya mengikuti kegiatan 2 hari dari 4 hari kegiatan karena adanya 
miskomunikasi dengan pihak panitia pelaksana mengenai dana transportasi. 
 
 
VI. EVALUASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT  
 
4.1.  Evaluasi kegiatan 
 Sebelum kegiatan dimulai dengan mengali informasi mengenai harapan dan hal yang 
diinginkan peserta dalam pelatihan. Pada akhir pelatihan hal ini dapat dievaluasi sejauh 
mana keinginan itu tercapai.  
 
Tabel 4.1.1.  Pendapat dan harapan  peserta . 
  
Pertanyaan 

sebelum 
pelatihan 

Pendapat Peserta Pertanyaan 
setelah 

Pelatihan 

Pendapat peserta 

Harapan 
mengikuti 

 Agar pelatihan ini segera 
mendapatkan manfaat yang 

Harapan 
Peserta yang 

 Mengetahui tatacara 
pengunaan lahan desa 
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pelatih positif untuk penatagunaan lahan 
di desa kami  
 Agar segera dapat diterapkan 
kelapangan 
 Agar  tapal batas antara desa 
lebih jelas suapaya lebih mudah 
penatagunaan lahan desa 
 Agar dapat meningkatkan SDM 
bagi masyarakat didesa sebagai 
pelaku di lapangan 
 Harapan kami sebagai Komite 
terus – terus dibantu untuk 
membangun desa  
 Mendapatkan metode atau tata 
cara penatagunaan lahan desa 
sesuai dengan kondisi desa dan 
masyarakat desa itu sendiri 
 Agar antara program desa 
dengan program kabupaten 
dapat saling mendukung dan 
berkesinambungan 
 Pelatihan ini diharapkan agar 
ada manfaatnya dan hasil 
pelatihan dapat dikembangkan di 
desa untuk masyarakat desa 

 

sudah tercapai sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat agar tepat guna 

 Ada peningkatan 
pengetahuan bagi SDM desa 
untuk perencanaan 
penatagunaan lahan didesa 

 Keinginan  cepat tuntas tata 
batas desa 

 Kami harap ada kesuksesan 
berhasilnya didalam 
pengelolaan lahan desa 
sampai tuntas  

 ilmu tentang membuat 
perencanaan pembangunan 
desa 

 Agar hasil dari pelatihan ini 
bisa secepatnya dirasakan 
oleh masyarakat 
 Sudah tercapai dengan baik 
tinggal pelaksanaan 
dilapangan 

 

Yang ingin 
diketahui 
dari 
Pelatihan 

 Segala hal yang berhubungan 
dengan kepentingan desa 

 Untuk penyelesaian segera 
administrasi desa 

 Bagaimana mengkaji tataguna 
lahan desa dengan konsep 
yang benar sehingga dapat 
menghasilkan keputusan yang 
tepat guna 

 Kapan terlaksananya 
penatagunaan lahan desa ini 

 Bagaimana cara atau metode 
penatagunaan lahan desa 
sesuai dengan letak geografis, 
iklim, dan kepentingan 
masyarakat agar tepat guna 

 

Pengetahuan 
apa yang sudah 
tercapai dari 
pelatihan 

 Cara penatagunaan lahan 
desa sesuai dengan kondisi 
sosial ekonomi masyarakat , 
Geografis, iklim kelembagaan 
yang ada supaya tepat guna 
bagi masyarakat desa 
 Masyarakat dapat mengetahui 
salah satu metode 
perencanaan pengembangan 
desa  
 Sudah dipahami segala yang 
direncanakan dalam pelatihan 
ini tapi  kami masih perlu 
penjelasan yang lebih detil. 
 Sudah dipahami tentang 
perencanaan yang bersifat 
Battem Up yang dapat benar – 
benar menyentuh kepentingan 
masyarakat   

 
 
Tabel. 4.1.2. Evaluasi proses pelatihan 
 

Kegiatan/Item Pendapat Peserta Masukan ke depan 
Materi yang menarik bagi peserta 
sehubungan dengan P3LD 

 Semua menarik 
 Materi semuanya 

menyenangkan  
 Materi pengkajian 

kondisi desa 
 Masalah,potensi, 

tindakan yang layak 
untuk mengatasi 

Kesiapan dan kemampuan 
fasilitator/pemandu harus 
ditingkatkan supaya lebih 
menarik dan tidak bosan. 
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masalah  menarik 
 Cukup memuaskan kami 

Suasana tempat proses 
pelatihan   

 
Bagaimana suasana tempat 
pelatihan  
( ruangan, tempat 
menginap,makanan, 
fasilitator,panitia, transportasi,dll)  
 

 Cukup menyenangkan 
 Lumayan 
 Semuanya baik 
 Makanannya oke 
 Ruangan baik 

 

 Penambahan biaya 
transpot. di usulkan untuk 
ke depan .Transpot harian 
peserta Rp. 150.000,- atau 
Rp. 75.000,-  

 Kami mohon supaya kita 
ikut kegiatan  untuk 
kepentingan desa  

 Sebelum berangkat 
transpot 25 % diberikan 
dulu untuk berangkat 

 
 
4. 2  Rencana tindak lanjut kedepan : 
          Pada akhir pelatihan ini dibuat rencana tindak lanjut kegiatan bersama masyarakat.  
 

KEGIATAN KAPAN BERAPA 
LAMA 

JUMLAH 
PESERTA  

B AGAIMANA 
PENDANAANNYA 

Pemberitahuan ke 
desa 

- H 1 Minggu 
dari jadwal 

- - - 

Pelaksanaan 
pertemuan dan 
rapat desa  

Agustus 
Minggu ke 3 
dan ke 4 

3 Hari 10 orang perdusun 
30 – 40 orang 
Laki – laki dan 
perempuan 

SSFFMP  mendanai : 
- Konsumsi  
- Perlengkapan 
- Transportasi peserta 
- Kontribusi lain Rp. 25000,- 

 
 
VII. PESAN DAN KESAN 
 
Kesan dan Pesan Peserta pelatihan : 
 Oleh Bapak Jowimer Siburian Kades Muara Medak  
  Berterima kasih kepada panitia dan pihak proyek Uni Eropa yang telah memfasilitasi kami 
sehingga kami dapat dengan mudah untuk menerapkan apa – apa yang kami peroleh dari 
pelatihan ini bisa kami terapkan dan dilaksanakan di desa kami Atas nama pemerintahan 
desa Muara Medak kami berterima kasih, selanjutnya kami tetap mohon bantuan dari pihak 
– pihak yang terkait . 
 

  
 

 
 
 


