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PROYEK PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN SUMATERA SELATAN

PELATIHAN PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN DESA
BAGI KOMITE PENGARAH P3LD

KABUPATEN BANYUASIN 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 Pengantar

- Pengantar Pelatihan

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

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelatihan Perencanaan Penatagunaan Lahan Desa ini akan diselenggarakan pada:
Tanggal : 9 – 11 Agustus 2005
Tempat : Kantor desa Talang Lubuk Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin

Tim Pelaksana :

Nama Asal/koordinir kegiatan/ jabatan

Dendi Satria Buana SSFFMP / Participatory Land Use Planning Specialist

Adiosyafri
Lsm WBH / Acara dan pelaporan keuangan/ agg pokja 3
Banyuasin

Warsi Darmalono
Lsm Gema Sriwijaya/ bidang persiapan dan perlengkapan / agg.
Pokja 3 Banyuasin

Deddy Permana Lsm WBH / bidang administrasi dan pelaporan / agg. Pokja 3
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Tim Pemateri dan fasilisator :

Nama Asal/ judul Materi

Dendi Satria Buana

Proyek SSFFMP /Perencanaan Tata Guna Lahan Desa .

Modul 1. Pengkajian Kondisi desa, - Sejarah Penggunaan Ruang,
Sketsa Desa

Aidil Fitri
Lsm Walhi / Modul 1. Pengkajian Kondisi desa,- Bagan Kelembagaan
Modul 2. Usulan Pemecahan Masalah berdasarkan potensi (F3),
Penentuan Peringkat prioritas rencana kegiatan (F4)

Samudro

Lsm LPH-Pem /Modul 1. Pengkajian kondisi desa ,- Kelender Musim.
Modul 2. Inventarisasi masalah dan peringkat (F1), Penyebab
masalah dan potensi desa (F2), Kegiatan prioritas dan Pelaksanaan
(F5). Evaluasi Pelatihan.

Kronologi Kegiatan :

Tanggal Aktivitas

4 Agustus 2005 Pertemuan Pembentukan Panitia pelaksana Pelatihan

5 Agustus 2005 Penyampaian Undangan ke Desa Talang Lubuk

8 Agustus 2005 Rapat persiapan kegiatan dan Pembagian tugas

9 Agustus 2005
Pembukaan kegiatan oleh pak kades Talang Lubuk, pemaparan
materi pengantar serta mudul1 oleh fasilitator

10 Agustus 2005
Lanjutan modul 1 dan modul 2 diikuti kerja kelompok untuk masing –
masing peserta dilanjutkan persentasi setiap kelompok

11 Agustus 2005
Menjelaskan Formulir 5 (F5) dilanjutkan Evaluasi dan rencana tindak
lanjut kegiatan serta diakhiri dengan acara penutupan kegiatan
pelatihan.
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Proses Pelaksanaan :

Proses Hari Pertama.
Pembukaan dilakukan oleh Kepala Desa Talang Lubuk kemudian dilanjutkan dengan
pengantar pelatihan dan materi Modul 1. Pembagian kelompok berdasarkan dusun,Yaitu
dusun 1 dan dusun 2. tugas kelompok masing –masing membuat sketsa desa berdasarkan
dusun Masing- Masing. Proses pembuatan sketsa desa dilakukan pada masing-masing
kelompok. Dibahas ditingkat kelompok kemudian masing masing wakil kelompok
mempresentasikan hasil kelompoknya.

Foto kegiatan pembukaan dan Pengantar pelatihan .

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

Foto pemaparan materi pelatihan dan proses Tanya Jawab
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Kegiatan pada hari pertama ini dimulai dengan pemaparan oleh fasilitator tentang
Modul 1- Pengkajian kondisi desa berupa Sketsa desa, Sejarah penggunaan ruang. Setelah
pemaparan masing masing materi oleh fasilitator dilanjutkan kerja kelompok.dan pemaparan
hasil kelompok.

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

Proses Hari Kedua

Kegiatan pada hari kedua merupakan lanjutan dari kegiatan pada hari pertama yaitu
pembahasan Modul – 1, pengisian formulir 1 pada masing –masing alat kajian, dilanjutkan
pengisian Formulir-2,3 dan 4.

Foto Kerja kelompok Transek Series dan proses pemaparan hasil kerja kelompok
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Proses Hari Ke tiga

Di hari ketiga kegiatan difokuskan pada pembahasan tabel prioritas kegiatan dan
pelaksanaan dengan mengisi Formulir 5 (F5) dilanjutkan evaluasi kegiatan dan rencana
tindak lanjut. Dan sebagai akhir dari seluruh kegiatan pada hari yang sama juga
dilangsungkan kegiatan penutupan pelatihan yang disertai dengan penyerahan hasil
notulensi kepada pihak pemerintahan desa, yang langsung diterima oleh Kepala Desa
Talang Lubuk.

Proses Evaluasi kegiatan dan Kegiatan Penutupan

Penyerahan Hasil Notulensi pelatihankepada Kepala DesaTalang Lubuk
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IV. HASIL DAN DISKUSI

Pelatihan P3LD ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari bertempat di Kantor Kepala Desa,
Talang Lubuk. Materi yang dibahas merupakan materi dari Modul-modul pelatihan yang telah
disusun dan sudah diperbaiki berdasarkan pengalaman sebelumnya setelah mengadakan
pelatihan serupa di Sekayu. Modul tersebut sebagai bahan acuan dalam pelatihan Komite
pengarah P3LD di tingkat desa. Tetapi kegiatan pengkajian dan perbaikan pada modul yang
digunakan akan terus dilakukan demi kesempurnaan isi modul tersebut.

Modul 1 : Pengkajian Kondisi Desa. Berdasarkan modul yang telah diperbaiki, perlu
disesuaikan dengan pembahasan tentang penatagunaan lahan desa, ada beberapa hal
yang harus di sesuaikan. Misalnya setelah pembuatan sketsa desa dan pembahasan
dari fasilitator tentang klasifikasi topik. Menetapkan pengertian dari tipe penggunaan
lahan yang ada di desa dengan menggunakan alat bantu Sketsa Desa.

Berdasarkan Sketsa Desa maka dihasilkan kesepakatan tentang definisi tipe-tipe
tataguna lahan desa diantaranya :

Pemukiman adalah fasilitas tempat tinggal penduduk termasuk sarana dan prasarana
pendukung lainnya, misalnya sungai, sarana air bersih, sarana transportasi.
Sawah adalah suatu lahan pasang surut yang setiap tahun ditanam padi pada bulan
September sampai Juni. Bulan Juli sampai Agustus lahan tersebut terlantar tidak
ditanami

Hutan Semak Belukar adalah Lahan basah atau kering yang pengelolaan lahannya telah
ditinggalkan selama 3 tahun.

Kebun adalah Lahan basah yang dibuat galangan yang ditanami dengan kelapa,
rambutan, duku, kopi dll. Dengan dibuat pengertian yang jelas tentang definisi tipe-tipe
tata guna lahan, maka masyarakat mempunyai persepsi yang sama mengenai tipe –
tipe tata guna lahan desa.

Untuk pengkajian sejarah pengunaan Ruang dengan alat kajian transek series, harus
dilengkapi lebih detil misal jenis pohon yang tumbuh dari tahun –tahun terdahulu, jenis
tanaman padi yang digunakan dari dulu sampai sekarang dan mengenai jumlah
pemukiman pendatang dari mana saja dan seberapa banyak, dan beberapa hal lain
yang berhubungan dengan perubahan tetang pengunaan lahan desa. Pada desa Talang
Lubuk dapat dilihat yaitu :

Tahun Kebun Sawah Hutan Pemukiman
1985 Tanaman utama kelapa – hasil

perbidang 300 s/d 1000 bh harga
persatuan 85 – 100 rupiah,
Pemasaran sulit tapi dapat
dibarter, umur tanaman 6 tahun,
bibit lokal

Sawah ½ ha /kk, penanaman 9 bln
dalam setahun (bulan september-
juni), bibit lokal (padi kuning lebu),
tidak pakai pupuk pabrik, hasil per
ha 2-3 ton, Tanaman tradisonal,
Hama Banyak (babi, tikus, wereng,
walang sangit, kopindan tanah,
pembukaan lahan dengan cara
bakar bebas, sawah dipagari.

Jenis Pohon Pulai,
Jelutung, Meranti,
Sungkai, Rotan, Gelam,
Nibung, mambu,
telentang, serdang.
Jenis satwa:
Rusa, babi, kancil,
harimau, kera, ular,
biawak, beruang, burung
elang, burung bangau,
tiung, perkutut.

Jumlah penduduk
200 kk, masih agak
jarang.

1995 Kelapa, 300 – 1000 bh, harga
1200/bh, Pemasaran lancar ada
pembeli dari luar. Umur 16 tahun.
Bibit lokal.

9 bulan dalm setahun, Bibit lokal
(kuning, lebu), tidak pakai pupuk,
hasil 2-3 ton/th, cara tanam
ditanggul, hama banyak, cara
pembukaan lahan dengan cara
bakar bebas, sawah dipagari

Jenis Pohon : Pulai,
Gelam, serdang.
Jenis Hewan:
Rusa, Babi, Kancil, Kera,
ular, Biawak, Burung
elang, perkutut

Jumlah penduduk
400 kk.

2005 Kebun kelapa 300-1000 buah,
harga 500 rupiah/buah,
kesuburan tanaman menurun,
Tanaman sebagian sudah tua
sebagian masih produktif, umur
26 tahun, bibit lokal, pemasaran
lancar.

4 bulan panen dan sebagian 9
bulan, bibit lokal (kuning, lebu), bibit
Unggul (IR42, IR64). Hasil 3-4
ton/th, hama lebih kecil,
pembukaan lahan bakar bebas
dengan mengunakan sekat, pakai
pupuk, Pengelolaan mengunakan
Traktor, Sebagian masih dibakar

Jenis Pohon : dihutan
hanya ada kayu Gelam
Jenis hewan :
Rusa, Babi, kera,
perkutut, ular, Biawak

Jumlah Penduduk
640 kk

Tabel diatas merupakan penjabaran dari transek series dari desa Talang Lubuk.
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Kalender Musim merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui aktivitas
yang dilakukan di desa pada musim-musim tertentu, pada Desa Talang Lubuk musim
Hujan, Pancaroba dan Kemarau pada umumnya aktifitasnya adalah pertanian di lahan
pasang surut dan kebun Kelapa. Kegiatan yang umum dilakukan oleh masyarakat desa
di desa Talang Lubuk dapat digolongkan menjadi : (a) Bekerja di Lahan darat,
(b) Bekerja di lahan pasang surut, (c) Bekerja di Perairan, (d) Bekerja di lahan hutan, dan
(e) Bekerja di Luar desa. Aktivitas yang dilakukan tersebut pada masing-masing musim
dibahas secara bersama oleh peserta pelatihan yang dipandu oleh fasilitator.

Pada kajian bagan kelembagaan merupakan suatu alat untuk memandu masyarakat
untuk mengenal keberadaan, peranan dan manfaat berbagai lembaga yang ada didesa
disamping itu masyarakat dapat melihat saling hubungan antar lembaga-lembaga serta
keterlibatan masyarakat dalam kegiatan lembaga.

Gambar bentuk-bentuk alat Kajian Kondisi desa

Alat-alat yang digunakan untuk kajian kondisi desa berupa Sketsa Desa, Transek
Series, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan sebagai bahan pengkajian kondisi
desa. Berdasarkan kajian kondisi desa diatas dilanjutkan dengan pengisian Formulir
Pengelompokan Masalah (formulir F1) dan pemberian bobot peringkat masalah pada
masing-masing alat kajian.

Transek series

Bagan Kelembagaan

Sketsa Desa

Kalender musim
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 Modul 2 : Pengambilan keputusan desa . Melalui proses Pengelompokan Masalah,
Potensi, Peringkat Masalah dan Pengkajian untuk pemecahan Masalah. 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.

V. PESERTA PELATIHAN

Daftar nama Peserta yang mengikuti pelatihan:
Pelatihan Perencanaan Penatagunaan Lahan Desa ini diselenggarakan untuk

mendukung desa prioritas kecamatan Muara Telang di Kabupaten Banyuasin yakni Desa
Talang Lubuk dalam merencanakan tata guna lahan desa yang ideal. Peserta pelatihan ini
terdiri dari:

- Kepala Desa
- Ketua BPD
- Komite Pengarah Perencanaan Partisipatif Penatagunaan Lahan Desa
- Tim Teknis P3LD
- Staf desa

Peserta pelatihan ini berjumlah 19(enam belas orang). Terdiri dari :
Nama Asal instasi/jabatan Kehadiran

Suwi Nungcik Kades Talang Lubuk

Nedi Kaur Pembangunan

Siti Aisyah Sekretaris BPD/anggota tim teknis P3LD

Neng Mahina Anggota BPD/anggota KP-P3LD

Eni Sekretaris PKK/ anggota tim teknis

Suryati Sekretaris KP-P3LD

Sanusi Bahrin Anggota BPD/Anggota Tim Teknis P3LD

Joni Hamdani Ketua Karang Taruna / anggota Tim Teknis P3LD

Samadi Mat dalil Anggota tim Teknis P3LD

Suryadi Anggota Tim teknis P3LD

Idrus Anggota tim teknis P3LD

Jahal Anggota masyarakat

Sarmioyot Anggota KP-P3LD

Adam wanamat Kadus II Talang Lubuk/anggota tim teknis P3LD

Basri Nung Anggota BPD/ anggota tim Teknis P3LD

Nang.S Anggota Tim Teknis P3LD

Munir . N Kaur Pemerintahan/anggota tim teknis P3LD

Moch Ilyas Anggota KP-P3LD

Fauzie Matnur Ketua BPD
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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

Apa
Harapan
peserta dari
Penyelengg
araan
pelatihan ini
sehubunga
n penata
gunaan
lahan desa.

- Hubungan antar desa terjalin
dengan harmonis

- Ingin memajukan lebih makmur
- Adanya batas desa dengan

sepadan dengan tanda-tanda
yang jelas misalnya
saluran/Irigasi/jalan

- Semoga seharusnya pelatihan
ini baik antar desa maupun
lahan desa dapat terjalin
dengan baik dan mengerti
dengan lahan desa.

- Agar dapat terujud sesuai
dengan harapan Masyarakat.

- Supaya daerah lahan desa
lebih baik dari sebelumnya dan
berjalan secara baik dan lancar

- Semua hutan yang ada didesa
ini habis dibikin lahan
pertanian.

- Manajemen lahan desa supaya
penataannya benar

Harapan
Peserta yang
sudah tercapai
dari 3 hari
pelatihan

- Sudah dapat
merencanakan untuk
pembangunan desa

- Kami mendapatkan
pengetahuan tentang
pengkajian desa,
dengan menggunakan
sketsa desa, kalender
musim dan
kelembagaan desa.

- Kegiatan sudah
berjalan dengan baik

- Hal yang dipelajari
sangat berguna bagi
kami

Hal penting
apa yang
ingin
diketahui
sehubunga
n dengan
penataggun
aan lahan
desa
melalui
pelatihan
ini.

- Dapat mengetahui batas antar
desa dengan jelas

- Supaya lebih tahu lagi
- Supaya Desa Talang lubuk ada

kemajuan
- Mengetahui Sketsa desa/peta

desa yang benar dan dapat
dipertanggung jawabkan

- Dapat mengetahui supaya
penatagunaan lahan desa
dengan baik dan benar.

- Supaya lahan desa tetap rapi
dan baik.

- Kesulitan mencegah Hama.

Pengetahuan
apa yang
sudah tercapai
dari 3 hari
pelatihan

- Sudah dapat
mengunakan alat
bantu sketsa desa,
untuk membuat
program desa

- Banyak hal-hal baru
yang saya dapat dari
pelatihan

- Dapat mengetahui
sejarah desa dari
Transek Seris.
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Tabel. 4.1.2. Evaluasi proses pelatihan

Kegiatan/Item Pendapat Peserta

Materi yang menarik bagi peserta
sehubungan dengan P3LD

- Sketsa desa, Kelender Musim, sejarah desa sangat
menarik.

- Cukup senang dengan materi kelembagaan dan Formulir
F1 s/d F5.

- Mengenai ketepatan waktu kegiatan biasa-biasa saja .
cendrung kurang tepat waktu.

- Materi yang disampaikan kurang begitu mendalam.

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

- Tempat pelatihannya cukup bagus.
- Fasilitatornya cukup sabar dan menyenangkan
- Fasilitas sudah cukup bagus dan memuaskan.
- Fasilitator yang rambut gondrong sombong

4. 2 Rencana tindak lanjut kedepan :

Pada akhir pelatihan ini dibuat rencana tindak lanjut kegiatan bersama masyarakat.

KEGIATAN KAPAN
BERAPA

LAMA
JUMLAH

PESERTA
PENDANAAN

Sosialisasi hasil pelatihan
P3LD

H 1 Minggu
dari jadwal

- - -

Musyawarah Penyusunan
Rencana Tataguna lahan Desa

Minggu 2-4
september
2005

3 hari 30 orang SSFFMP

Pelatihan Tim Teknis P3LD Minggu 1
Oktober 2005

4 hari 9 orang anggota
tim Teknis

SSFFMP dan
desa

Pertemuan dengan desa
sepadan (cek batas desa
awal)

Dijadwalkan
oleh desa
talang Lubuk

Anggaran Desa

Pertemuan penetapan tata
batas Wilayah desa Talang
Lubuk dengan desa Sepadan

Minggu 1-3 okt
2005,

2 hari 35 orang dari 5
desa perbatasan
dengan Desa
Talang Lubuk

SSFFMP dan
Swadaya
Masyarakat
Desa
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VII. PESAN DAN KESAN

Kesan dan Pesan Peserta pelatihan :


