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RINGKASAN EKSEKUTIF

Bahan laporan ini disusun untuk South Sumatera Forest Fire Management (SSFFMP),

dalam upayanya melibatkan masyarakat pedesaan untuk berperan serta dalam

penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Partisipasi masyarakat dalam

mengelola lahan dan hutan dinilai strategis dan berkontribusi efektif dalam mereduksi

berbagai titik api dari rawa gambut yang berdampingan dengan kawasan pedesaan.

Pengembangan partisipasi masyarakat desa harus dibangun secara sistemik dan

metodologis, diawali dengan menggali permasalahan, potensi, institusi dan aspirasi

masyarakat sekaligus membahas kemungkinan pengaruh eksternal (perubahan global atau

investasi ekonomi).

Kunjungan ke desa-desa prioritas Ujung Tanjung dan Riding di Kabupaten OKI,

Mangsang dan Muara Medak di Kabupaten Musi Banyuasin serta Talang Lubuk dan

Upang di Kabupaten Banyu Asin, menggambarkan bahwa kebakaran hutan dan lahan di

kawasan rawa gambut umumnya terjadi akibat berbagai kepentingan ekonomi, melalui

kegiatan tradisional masyarakat di pedesaan. Praktek pengelolaan lahan secara tradisional

itu seperti penyiapan lahan kebun karet, penyiapan padi ladang/ sonor, mencari ikan di

musim kering/ bekarang telah menghadirkan permasalahan ekonomi dan lingkungan yang

cukup kompleks.

Dari sisi institusi pelayanan publik pedesaan, diperoleh gambaran kondisi struktural

pemerintahan masih sebatas terbentuknya perangkat desa sesuai UU No. 22/1999, namun

sistem yang mencerminkan tata pemerintahan desa yang baik (good local governance)

sama sekali belum terlaksana. Dalam hal partisipasi, minat masyarakat desa cukup positif

untuk ikut terlibat penuh melaksanakan upaya perlindungan lingkungan, asal sejalan

dengan pengembangan ekonomi masyarakat. Secara umum kapasitas berbagai komponen

pedesaan masih sangat terbatas, katakanlah dari segi kapasitas organisasi, sistem,

operasional dan sumberdaya manusia. Dari segi penataan ruang desa, ditemukan masalah

batas desa dan kurang optimalnya pemanfaatan wilayah.

Ketersediaan sumberdaya manusia di kalangan Dinas / Instansi dan LSM / Perguruan

Tinggi yang tergabung dalam kelompok kerja tingkat Kabupaten dapat dikembangkan
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perannya secara efektif memfasilitasi masyarakat desa dalam penatagunaan lahan. Peran

efektif paling awal adalah memfasilitasi perencanaan partisipatif di tingkat pedesaan.

Output berupa hasil interaksi ke berbagai pihak ini akan menjadi bahan pertimbangkan

dalam menyusun konsep / metodologi Perencanaan Partisipatif Penatagunaan Lahan Desa

( P3LD ), yang secara terpadu kelak akan dan bisa diterapkan ke seluruh pedesaan yang

rawan kebakaran di propinsi Sumatera Selatan.

Penerapan P3LD direkomendasikan untuk diikuti dengan :

 peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga pemerintahan desa di bidang tata

pemerintahan yang baik (good local governance), pengembangan ekonomi desa

berikut penguatan kelembagaannya dan mempersiapkan masyarakat untuk mampu

berinteraksi dengan pihak lain.

 Penetapan kebijakan tata guna lahan yang memberikan kejelasan hak atas

sumberdaya alam kepada masyarakat desa, meningkatkan posisi tawarnya

berbasis hak pemanfaatan sekaligus menghadirkan kedaulatan ekonomi

berkelanjutan.

 Proses sosialisasi dan advokasi ke kalangan DPR Kabupaten, untuk kelak

menghadirkan Perda khusus penatagunaan lahan desa, yang diikuti dengan

penyempurnaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pihak eksekutif, sehingga

kewenangan penatagunaan lahan menjadi jelas dan terukur. Peran mana bisa

dikelola oleh di salah satu Dinas teknis tertentu atau ada dalam salah satu

koordinasi yang dikelola oleh satu sub bidang di Bappeda Kabupaten.

Sinergi berbagai tata guna lahan kesepakatan desa-desa akan berkontribusi dalam

penetapan RTRW Kabupaten dan kelak akan memberi arah yang tepat bagi

penyusunan RTRW Propinsi.
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EXECUTIVE SUMMARY

This report is dedicated for SSFFMP in order to strengthen community partipation in

forest fire management. Community particapation in forest management is strategic and

effective to reduce the fire spots of swamp around rural area. Development of community

participation has to established sistematically and methodologically, from identification

of problem, potentiality, institution and aspiration of community, and external influence

(global movement or economic invesment).

Visiting to priority villages such as Ujung Tanjung and Riding in OKI Distric, Mangsang

and Muara Medak in Musi Banyuasin Distric, and Talang Lubuk and Upang in Banyu

Asin Distric, given an illustration that forest fire in swamp area usually rise as a

consecuency of economic interests by traditional activity of community in rural area.

Traditionally practices of land using such as land clearing for ruber plantation and dry

paddy, and fishing in dry season in bekarang way, given a complexity of economic and

environment problems.

From the view of public service, illustrated that government structure just restricted in

village structure based on UU No. 22/1999, but the system of good local governance is

still not implemented yet. In participating, community is positively take involve in

implementing the efforts for area protection, as long as these efforts suitable for

economic development of community. Generally, the capacity of rural components are

still limited, especially in organization, system, operational, and human resources. In

village space arrangement, the problems are the unidentified of village boundries and

uneffiency in land use.

The availability of human resources of government institutions, NGOs, and universities

which take involve in District network can be developed effectively to fasilitate the

community in land use management. The most effective step is to facilitate them in

participatory planning at village level.

This output as a result of interaction with stakeholders will be considering inputs to

arange the concept /methodology for Village Participatory in Land Use Planning, that



iv

will be implemented to all villages in South Sumatera Province with high potentiality to

forest fire.

The implementing of VPLUP is better if followed by:

 Increasing of capacity of community and village government in good local

governance, economic development, strengthening of institution, and prepare the

local community to do interaction with the other community.

 Law enforcement for land use planning to give the legality to local community to

use the nature resources, to strengthen their bargaining position based on their

right in land use, and to make the independency for sustainable economic

resources.

 Socialization and advocacy to District Parlement to issue special regulation for

village land use planning and followed by improvement of functions and duties of

executive officers so the legality of land use management become measurable.

Which roles will be managed by technical institution and which roles will be

managed by District Board Planning.

Sinergetic of land use planning at village level contribute to make the land use planning

at district level, and will give the right direction for land use planning at province level.
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BAB I

MENUJU PENGELOLAAN KAWASAN RAWA GAMBUT

BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DESA

1.1. Dasar Pemikiran

Provinsi Sumatera Selatan memiliki kawasan dataran rendah bergambut yang cukup luas,

yang umumnya pada musim penghujan tergenang air dan musim kemarau sangat kering.

Situasi lahan yang kadang-kadang kering dan basah silih berganti sesuai musim tahunan

ini, menyebabkan kawasan tersebut dikenal juga dengan istilah rawa gambut atau rawa

lebak (selanjutnya digunakan istilah rawa gambut). Luas lahan rawa gambut ini

mencapai 221.894 hektar yang terdistribusi di 7 kabupaten kota, yakni :

No Kabupaten/ Kota Luas Lahan (Ha) %

1 Ogan Komering Ilir 122.463 55,19

2 Banyu Asin 39.372 17,74

3 Musi Banyu Asin 19.877 8,96

4 Muara Enim 12.681 5,72

5 Ogan Komering Ulu 12.371 5,58

6 Musi Rawas 8.702 3,79

7 Palembang 6.702 3,03

TOTAL 221.894 100,00

Interaksi masyarakat dengan lahan rawa gambut dan pola pengelolaannya yang cukup

intensif ini berdampak luas, antara lain sangat rawan terhadap kebakaran. Praktek

pengelolaan lahan seperti kebiasaan masyarakat yang menggunakan pola membakar

untuk pemenuhan ekonomi seperti penyiapan lahan kebun karet, penyiapan padi ladang/

sonor, mencari ikan di musim kering/ bekarang telah menghadirkan permasalahan sangat

kompleks yang membutuhkan antisipasi sistemik dan metodologis.
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Pola pembakaran rutin tiap tahun ini, telah memberikan dampak lingkungan cukup serius

bagi provinsi Sumatera Selatan sekaligus berdampak luas bagi provinsi tetangga di pulau

Sumatera, Jawa dan kalimantan. Bahkan meluas sampai ke negara tetangga Singapura

dan Malaysia.

Antisipasi berupa upaya mereduksi kebakaran hutan dan lahan ini telah dilakukan sejak

beberapa tahun yang lalu. Khususnya sejak Januari 2003, telah dikembangkan proyek

kerjasama Pemerintah Indonesia melalui Departemen kehutanan dan Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan dengan bantuan Uni Eropah dengan kegiatan South Sumatera Forest

Fire Project (selanjutnya disebut SSFFMP), yang mencoba mengetengahkan model

pengelolaan lahan dan sumberdaya hutan secara berkelanjutan. Secara khusus proyek

kerjasama ini bertujuan untuk membantu dan memfasilitasi pembentukan sistem

pengelolaan kebakaran yang terkoordinasi di tingkat propinsi, kabupaten sampai ke

tingkat pedesaan. Hal mana mencoba melibatkan seluruh pihak berkepentingan

(stakeholders) kunci, termasuk pihak swasta yang berinvestasi di kawasan rawa gambut.

Khusus untuk wilayah pedesaan, SSFFMP bersama pemerintah kabupaten Ogan

Komering Ilir, Kabupaten Musi Banyu Asin dan Kabupaten Banyu Asin telah

memfasilitasi masyarakat pedesaan dalam bentuk kelompok kerja untuk memiliki

kemampuan mandiri dalam memadamkan titik api bila terjadi bencana kebakaran.

Berbagai pelatihan telah dilakukan secara intensif di beberapa desa yang bersebelahan

langsung dengan lahan rawa gambut. Saat ini beberapa desa yang rawan kebakaran, telah

memiliki tim kerja yang bertugas memadamkan titik api bila ditemukan bencana itu

dikawasannya.

Disamping usaha preventif tentu perlu pula dikembangkan pendekatan kuratif, dimana

secara sistemik masyarakat didorong untuk mengelola lahan desa secara arif dan

berkelanjutan. Sesuai berbagai kendala yang dimiliki pedesaan, misalnya tingkat

pendidikan rendah, kemampuan bertani terbatas/ subsisten dan akses terhadap informasi

dan sumberdaya lainnya selama ini hampir tidak ada, membuat pola dorongan dimaksud

harus dirancang sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil optimal. Dibutuhkan upaya

yang metodologis untuk membangun perspektif baru dalam masyarakat pedesaan, antara

lain mencoba memetakan wawasan masyarakat tentang sumberdaya alam, masalah,
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potensi dan aspirasinya, serta secara bersama-sama membangun perencanaan di tingkat

desa. Perencanaan diarahkan untuk menataguna lahan dan hutan yang dimiliki sehingga

lebih produktif dan berdampak peningkatan ekonomi sekaligus mereduksi kebakaran

rutin tahunan.

Perencanaan yang dikenal berpendekatan partisipatif ini akan memberi ruang pada

kemauan dan kehendak masyarakat, merancang masa depan yang lebih baik secara

bersama dan tentulah berimplikasi peran serta masyarakat secara menyeluruh. Pola yang

melibatkan masyarakat pada semua tahap dalam daur pembangunan, mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemeliharaan niscaya akan berdampak

peningkatan partisipasi dalam pembangunan pedesaan, peluang ekonomi jangka panjang

dan berimplikasi pula pada daya dukung lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pola ini tidak saja harus diterapkan kepada masyarakat desa, namun harus berkembang

menjadi paradigma baru pembangunan bagi seluruh stakeholder lainnya di kabupaten

maupun provinsi. Untuk itu sosialisasi yang efektif kepada para pihak ini menjadi kunci

optimalnya pendekatan partisipatif dalam penatagunaan lahan dan hutan. Keterlibatan

dalam interaksi sinergis antara pihak pemerintah Kabupaten, masyarakat desa dan

investor perkebunan / HTI adalah dinamika yang dikehendaki dalam mengantisipasi

problem lingkungan hidup di lahan rawa gambut berbagai Kabupaten Kota di provinsi

ini. Interaksi sinergis mana akan membawa keberhasilan provinsi dalam menangani

bencana kebakaran rawa gambut yang cukup luas. Pola yang tentu dapat pula kelak

direplikasi secara efektif ke wilayah lain di Sumatera atau ke provinsi-provinsi yang

memiliki rawa gambut, seperti terdapat Kalimantan.

1.2. Tujuan

 Membuka ruang partisipasi yang aspiratif bagi masyarakat pedesaan untuk terlibat

penuh dalam tiap tahap daur pembangunan di wilayahnya. Partisipasi

proporsional masyarakat pedesaan di berbagai wilayah yang memiliki rawa

gambut diperkirakan akan mereduksi berbagai dampak lingkungan akibat pola

interaksi yang kurang arif selama ini, khususnya pembakaran hutan dan lahan.
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 Membangun suatu metodologi perencanaan yang efektif, sesuai kendala

rendahnya tingkat pendidikan dan pola interaksi masyarakat selama ini dengan

sumberdaya alam kawasannya, didukung oleh sumberdaya pemerintahan dan

perguruan tinggi serta LSM yang sudah melibatkan dirinya melalui berbagai

kelompok kerja yang ada difasilitasi oleh proyek SSFFMP di tiga Kabupaten.

 Penatagunaan lahan dan hutan secara efektif dan dikelola sendiri oleh masyarakat

pedesaan diperkirakan akan mereduksi berbagai dampak lingkungan, katakanlah

turunnya jumlah titik api akibat peruntukan lahan yang sudah pasti dan berjangka

panjang, peluang ekonomi dan pada gilirannya akan mereduksi resiko sosial bagi

pihak luar yang akan berinvestasi di kawasan pedesaan bersangkutan.

1.3. Langkah - Langkah

 Melakukan orientasi lapangan ke beberapa desa prioritas yang sudah didata

potensi dan permasalahannya secara sosial ekonomi. (Penetapan prioritas mana

berkaitan dengan luas lahan rawa gambut yang cukup luas, tinggi frekuensi

kebakaran rutin pertahun, aksesibilitas memadai, tumpang tindih atau berdekatan

dengan hutan atau perusahaan perkebunan / HTI serta ada program pemerintah

atau LSM di wilayahnya). Orientasi intensif menghasilkan informasi dan

penilaian terhadap permasalahan serta kebutuhan yang dihadapi masyarakat,

potensi yang tersedia dan aspirasi masyarakat secara umum dalam upayanya

mengurangi dampak kebakaran.

 Melakukan penjajakan terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten tentang

pengelolaan tata ruang berbasis desa-desa, potensi yang dapat dimanfaatkan untuk

mendukung perencanaan penatagunaan lahan tersebut dan strategi kedepan dalam

mengatasi problem kebakaran hutan berbasis partisipasi masyarakat desa.

 Melakukan penjajakan kepada pihak swasta, industri perkebunan dan HTI untuk

membahas peluang penatagunaan lahan berbasis masyarakat sebagai upaya

penanggulangan kebakaran hutan sekaligus mereduksi resiko sosial bagi

kenyamanan berinvestasi.
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Output berupa hasil interaksi ke berbagai pihak ini akan menjadi bahan pertimbangkan

dalam menyusun konsep / metodologi Perencanaan Partisipatif Penatagunaan Lahan Desa

( P3LD ), yang secara terpadu kelak diharapkan akan dan bisa diterapkan ke seluruh

pedesaan yang rawan kebakaran di propinsi Sumatera Selatan.

P3LD secara umum merupakan suatu proses perumusan rencana untuk menata

penggunaan lahan desa dimana masyarakat dan para-pihak secara langsung terlibat

sebagai pelaku dalam hal : merencanakan, mengambil keputusan, melaksanakan,

mengawasi dan mengembangkan tindak-lanjutnya. Beberapa manfaat yang dihasilkan

dengan penerapan P3LD antara lain :

 Dengan menerapkan P3LD, diharapkan dihasilkan sebuah perencanaan

penggunaan lahan desa yang sangat sesuai untuk kondisi setempat sehingga

mendatangkan manfaat maksimal bagi masyarakat pedesaan.

 Partisipasi P3LD mendorong pengakuan terhadap hak pemanfaatan masyarakat

atas sumberdaya alam yang diakui secara hukum positif dan pada gilirannya akan

mendorong terbangunnya sistem pengelolaan yang lebih berwawasan lingkungan

dan berbasis masyarakat.

 Kepastian hukum atau hak atas sumberdaya alam sekaligus akan memberikan

tingkat kepastian tinggi pula bagi pihak luar yang ingin berinvestasi di kawasan

pedesaan, karena jelas rendah resiko sosial dan nyaman investasi.

 P3LD menyediakan data spesifik penggunaan ruang desa berdasarkan kebutuhan

masyarakat yang bermanfaat bagi perencanaan tata ruang yang lebih tinggi, untuk

tingkat kabupaten (RTRWK) atau tingkat propinsi (RTRWP).

1.4. Temuan Lapangan

Kunjungan ke lapangan, ke desa-desa Ujung Tanjung – Kecamatan Tulung Selapan, desa

Riding – kecamatan Pampangan (keduanya termasuk wilayah kabupaten Ogan Komering

Ilir; desa Mansang dan desa Muara Medak – Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi

Banyuasin dan desa Talang Lubuk di Kecamatan Muara Telang dan desa Upang di

Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin. Diskusi intensif juga dilakukan dengan
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berbagai instansi terkait di tingkat Kabupaten dan terakhir dengan Biro Pemerintahan

tingkat Propinsi Sumatera Selatan yang membawahi urusan pemberdayaan pedesaan.

Pengamatan dan orientasi langsung ke berbagai lokasi pedesaan tersebut memberikan

gambaran sebagai berikut :

• Pengembangan struktural di desa-desa yang dikunjungi menggambarkan bahwa

kondisinya masih sebatas pembentukan perangkat desa sesuai UU No. 22/1999,

yakni sudah terbentuk perangkat desa (Kepala Desa dan aparat pendukungnya,

Badan Perwakilan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), namun sistem

pengelolaan belum ada. Peran Kepala Desa masih sangat dominan karena sering

berhubungan keluar desa, sedangkan BPD masih belum terlalu efektif. Dengan

demikian dapat dikatakan sistem yang interaktif (checked and balances) belum

berjalan sehinga masih jauh dari situasi yang diinginkan, yakni terciptanya

dinamika tata pemerintahan lokal yang baik (good local governance). Hal mana

tercermin dari rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap berbagai kebijakan

dan pengaturan tentang desa, belum dimilikinya kapasitas standar pengelolaan

desa (belum ada kemampuan untuk membuat Peraturan Desa/ Perdes,

merencanakan dan mengatur keuangan desa APBDes, perencanaan pembangunan

desa/ P3MD serta merancang proposal desa). Hal mana dipicu oleh minimnya

penguatan kapasitas terhadap aparat pemerintahan desa dari Pemda Kabupaten.

Untuk masa mendatang, aspirasi dari tokoh masyarakat menghendaki BPD serta

perangkat desa dan warga masyarakat desa ikut terlibat penuh melakukan

program pembangunan, antara lain dalam upaya-upaya perlindungan lingkungan.

Menurut masyarakat, upaya perlindungan lingkungan itu harus didukung dan

sejalan dengan program pengembangan ekonomi masyarakat (jangka pendek

maupun jangka panjang). Secara umum kapasitas dan kompetensi berbagai

komponen pedesaan masih sangat terbatas, katakanlah dari segi organisasi,

sistem, operasional dan sumberdaya manusia.

• Tradisi Lebak Lebung dengan membakar lahan di OKI, yang menjadi salah satu

sumber PAD, tradisi bebalok di MUBA yang menimbulkan dampak kebakaran

hutan dan lahan. Hal mana berdampak lanjut kerusakan hutan dan degradasi

lingkungan serta penyempitan sumber ekonomi masyarakat. Untuk
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mengantisipasi hal itu, perlu dicarikan alternatif yang cerdas, yang mampu

menjamin kehidupan masyarakat dimasa-masa mendatang.

• Diperkirakan terjadi putus komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah

Kabupaten yang tercermin dari aspirasi penolakan sepihak HTI di OKI karena

masyarakat menganggap bahwa HTI sangat merusak hutan dan tidak memberi

manfaat disaat Departemen Kehutanan sudah terlanjur mengeluarkan izin HPHTI.

Hal yang sama dengan rencana investasi perkebunan sawit di MUBA dan di OKI

yang memberikan dampak berantai kesimpangsiuran informasi. Masyarakat tidak

menerima informasi utuh dari rencana investasi itu. Dinamika yang bertumbuh di

masyarakat, lahan tidur yang ada dikawasan desanya berpeluang untuk dijadikan

sebagai wilayah kebun sawit, tapi akan dikuasai oleh investor. Adanya informasi

tentang keuntungan berkebun sawit dari Pemerintah Daerah belum merata

dipahami oleh masyarakat, demikian pula dampak lanjut dampak dan praktek

perkebunan sawit yang menjadikan masyarakat desa sebagai buruh di lahannya

sendiri.

• Belum ada sistem pengelolaan ruang/ lahan di desa maupun batas-batas desa yang

definitif, sehingga pemanfaatan wilayah desa menjadi tidak optimal dan rawan

konflik. Terpendam potensi konflik batas desa di Mangsang Kecamatan Bayung

Lencir dan pembukaan lahan besar-besaran di Muara Medak tanpa penataan dan

pemetaan ruang. Hal mana pada gilirannya akan menghadirkan konflik

kepentingan yang bisa berdampak luas dimasa datang. Intervensi terhadap ruang

akibat ekspansi modal besar dalam pembukaan lahan untuk perkebunan skala

besar dapat menimbulkan kemiskinan baru ditengah-tengah perkebunan besar

tersebut.

• Ketersediaan sumberdaya manusia di kalangan Dinas / Instansi dan LSM /

Perguruan Tinggi yang tergabung dalam Pokja 3 (di Kabupaten OKI dan MUBA)

/ pokja 4 (kabupaten Banyu Asin) bisa dikembangkan perannya secara efektif

dalam memfasilitasi masyarakat desa dalam penatagunaan lahan. Kabupaten OKI

memiliki 4 orang ( 3 pria dan 1 wanita) yang terampil mengoperasikan tehnik

perencanaan partisipatif (Kontak : Irawan Syafril SIP., Kasubdit Kelembagaan
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SDM - Desa BPMD OKI ). Mereka dilatih menjadi fasilitator di Diklat Depdagri

Lampung, Padang dan Palembang. Kabupaten Musi Banyu Asin memiliki tenaga

terampil menjadi fasilitator P3MD sebanyak 9 orang (8 pria dan 1 orang wanita.

kontak : Astori AM – Kasi SDM PMD MUBA). Mereka dilatih di Diklat

Depdagri Cisarua Puncak, Malang dan di Bukittinggi. Sebagai Kabupaten baru,

Banyu Asin memang belum memiliki tenaga fasilitator P3MD, sehingga perlu

didukung oleh tim dari Kabupaten MUBA / OKI atau pilihan lainnya beberapa

orang staf perlu dikirim berlatih ke Diklat Depdagri di Lampung (Kontak : Junaidi

S. Sos, Kasi Pemberdayaan Desa dan Kelurahan PMD Banyu Asin). Peran

mereka yang paling awal adalah memfasilitasi perencanaan partisipatif di tingkat

pedesaan, karena tersedia fasilitator terlatih yang sudah berpengalaman

memfasilitasi P3MD. Untuk itu perlu sedikit perubahan arah/ orientasi fasilitasi

yang dikembangkan dalam refreshing course khusus sehingga andal mengelola

proses Perencanaan Partisipatif Penatagunaan Lahan Desa (P3LD). Khusus untuk

aktifis LSM yang tergabung dalam Konsorsium, perlu didukung untuk beberapa

jenis kapasitas spesifik sehingga kelak bisa menjadi spesialis yang dapat

mengantisipasi berbagai kebutuhan dari pedesaan.

1.5. Analisis dan Rekomendasi

Untuk mengendalikan persoalan lingkungan hidup di pedesaan yang terkait langsung

dengan rawa gambut di berbagai kabupaten di Sumatera Selatan, seperti kebakaran hutan

dan lahan dan peningkatan pelayanan publik pemerintahan desa serta pengembangan

kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktifitas ekonomi produktif, diperlukan

sebuah skenario pengembangan berbagai sektor dengan mempertimbangkan hal-hal

sebagai berikut :

 Perlu dukungan strategis untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa (Kepala

Desa dan jajarannya, Badan Perwakilan Desa dan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Desa), diawali dengan pemahaman yang utuh terhadap undang-

undang dan peraturan yang berkaitan dengan dinamika pelayanan publik di

pedesaan. Hal mana menyangkut tata pengelolaan pemerintahan desa yang baik

(good local governance); hak dan kewenangan; penyusunan Peraturan Desa
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(Perdes); Penyusunan Angaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal

lebih lanjut adalah mendukung masyarakat desa secara kolektif untuk dapat

membangun perekonomian dan kemandirian desa melalui Perencanaan

partisipatif, Mengembangkan kelembagaan ekonomi desa, menyusun proposal

desa, dan kesiapan untuk berhubungan dengan pihak lain yang diperkirakan dapat

mendukung pembangunan ekonomi desa. Dalam hal penyelesaian konflik di desa

atau antar desa, kiranya perlu dikembangkan kemampuan untuk menangani

berbagai pola pengelolaan konflik, inter masyarakat desa atau antar desa atau

antar desa dengan pihak lain (seperti dengan pemerintah atau investor).

 Tingkat pendidikan yang relatif rendah dan budaya bertani yang terbatas

nampaknya harus menjadi pertimbangan untuk merancang skenario peningkatan

ekonomi produktif masyarakat desa ( Merubah budaya subsiten seperti dulu

umumnya bebalok menjadi berkebun menetap, merubah tradisi lebak lebung dan

bekarang dengan mengembangkan teknologi budidaya air dan perikanan dan

mengembangkan tradisi pertanian/ perkebunan yang monokultur menjadi

berpendekatan polikultur). Budidaya menetap, perikanan terarah dan pertanian

polikultur berpeluang untuk memberikan pendapatan ekonomi bertingkat untuk

masyarakat, karena akan menghasilkan pendapatan harian, mingguan, bulanan

sampai tahunan. Polikultur memberikan daya dukung ekonomi yang kuat kepada

masyarakat, mengurangi ketergantungan kepada pihak lain seperti investor dan

menghadirkan kemandirian serta kedaulatan ekonomi berkelanjutan kepada

masyarakat desa.

 Penatagunaan lahan desa secara partisipatif diperkirakan akan mendukung posisi

tawar masyarakat desa terhadap pihak eksternal yang ingin mengembangkan unit

ekonomi produktif skala besar di kawasan pedesaan (katakanlah rencana

perkebunan sawit atau HPHTI). Untuk itu tata guna lahan pedesaan perlu

diarahkan kepada 3 bagian besar pemanfaatan. Pertama ada lahan yang khusus

untuk kebutuhan ekonomi keluarga anggota masyarakat yang tidak boleh

dipindahkan haknya kepada pihak lain dalam cara apapun. Kedua ada pula lahan

dan sumber alam lainnya yang dikelola bersama secara kolektif oleh masyarakat
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desa (katakanlah kebun desa, sungai atau rawa larangan) dan ketiga sisa lainnya

dipersilahkan untuk dikerjasamakan dengan pihak luar/ investor dengan

pendekatan saling menguntungkan. Sedapatnya, kerjasama ekternal ini

diselenggarakan dalam jangka waktu terbatas sehingga bila kelak waktu

kerjasama selesai, lahan kembali menjadi milik warga desa. Untuk lebih

membukakan wawasan masyarakat terhadap pilihan-pilihan ekonomi jangka

panjang dan berinteraksi dengan pihak investor, perlu dilakukan lebih awal sejenis

studi banding / magang ke sektor usaha sejenis. Baik di dalam propinsi Sumatera

Selatan atau mengunjungi propinsi lain. Pemahaman yang utuh terhadap manfaat

dan resiko usaha niscaya akan membuat masyarakat bersedia atau menolak

kerjasama dengan pihak lain. Bila menerima, maka resiko sosial jangka panjang

akan sangat rendah. Hal ini sama-sama menguntungkan investor dan masyarakat

karena tidak perlu terjebak konflik sosial yang disebabkan proses sosialisasi

kerjasama tidak lengkap.

 Perlu dirancang sebuah skenario pengembangan kapasitas berbagai pihak di

ketiga kabupaten dalam wilayah kerja SSFFMP. Kapasitas mana ditujukan untuk

mendukung penguatan posisi tawar masyarakat desa dalam mengikuti tahapan-

tahapan pembangunan di wilayahnya. Proses penguatan ini diawali dengan

mendukung perencanaan partisipatif dalam penatagunaan lahan desa, memperkuat

kelembagaan pelayanan publik desa ( memperkuat peran Kepala Desa dan

Perangkatnya, BPD, LPM, Gender dll. ), mengembangsuburkan tradisi tata

pemerintahan desa yang baik (good local governance), mendukung aktifitas

pengembangan ekonomi desa berbasis lahan rawa gambut dan tradisi bertani yang

arif / berkelanjutan serta memfasilitasi masyarakat pedesaan dalam berhubungan

dengan pihak lain/ investor.

 Keberadaan tim gabungan kabupaten (Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan

LSM) yang kuat akan sangat mendukung upaya replikasi pendekatan partisipatif

ke desa-desa lainnya dan dalam jangka panjang akan menjadi tim fasilitator

kabupaten setelah proyek SSFFMP berakhir.
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 Matriks skenario pengembangan kapasitas masing-masing pihak, secara sinergis

memberikan input signifikan bagi pengembangan partisipasi multi pihak dalam

meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat pedesaan, yang pada gilirannya

akan berdampak luas ke sektor pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta

secara umum menuju pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Bila tahapan

dalam skenario yang direkomendasikan dapat terselenggara dengan produktif dan

mencapai sasaran, setidaknya akan diperoleh gambaran hasil pada akhir program,

yakni sebagai berikut :

o Desa-desa prioritas yang dipilih akan memiliki tata guna lahan

kesepakatan internal masyarakat desa yang dibangun secara partisipatif

melalui metode P3LD, didukung oleh Perdes yang pemberlakuannya

didukung oleh Perda Kabupaten sesuai ketentuan Undang-Undang

32/2004.

o Pokja 3 masing-masing Kabupaten memiliki kapasitas terukur dibidang (a)

pengelolaan proses P3LD, dimana akan ada sedikitnya 4 orang fasilitator

andal menerapkan P3LD; 4 orang fasilitator yang dapat memandu secara

profesional penyusunan Peraturan Desa/ Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes) serta pengembangan isu good local governance

lainnya (partisipasi, transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dll).

Demikian pula akan ada fasilitator yang mengkhususkan perhatiannya

pada isu peningkatan ekonomi pedesaan ( Menyusun kelayakan usaha,

pilihan komoditi pertanian / perkebunan/ budidaya air, mengembangkan

kerjasama dengan pihak-pihak lain dan pengelolaan agrobisnis lainnya).

o Aktifis LSM dan Perguruan Tinggi yang terlibat dalam berbagai upaya

memfasilitasi masyarakat desa, dapat mengembangkan kapasitas lebih

lanjut sehingga pada saatnya berkembang mencapai tingkat spesialis untuk

bidang-bidang Perencanaan partisipatif, Penetapan tata guna lahan desa

(land-use planning), Good local governance dan pengembangan ekonomi

pedesaan. Kapasitas khusus sebagai spesialis mana dapat dijadikan sebagai

modal lanjut untuk memfasilitasi masyarakat pedesaan lainnya yang
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membutuhkan, baik di Kabupaten yang menjadi wilayah kerja SSFFMP

maupun Kabupaten lainnya. Semua poihak yang terlibat ini dapat saja

membentuk tim kerja permanen untuk secara utuh melakukan kegiatan

sejenis dimanapun di Indonesia.

 Idealnya proses sesuai matriks skenario bisa terlaksana menyeluruh ke berbagai

kawasan pedesaan yang khususnya memiliki persoalan lingkungan hidup (seperti

kebakaran hutan dan lahan) sehingga pada saatnya kelak seluruh desa-desa

memiliki tata guna lahan kesepakatan yang didukung Perdes masing-masing.

Untuk itu, proses sosialisasi dan advokasi ke kalangan DPR Kabupaten sangat

menentukan. Perda khusus penatagunaan lahan, disamping sangat diperlukan juga

berimplikasi pengalokasian sumberdana secara cukup bagi pengembangan

program sejenis. Hal lebih lanjut lagi adalah penyempurnaan tugas pokok dan

fungsi (tupoksi) yang berkaitan dengan penatagunaan lahan desa pada suatu Dinas

tertentu di Kabupaten, sehingga kewenangan penatagunaan lahan menjadi jelas

dan terukur. Peran mana bisa dikelola oleh di salah satu Dinas teknis tertentu atau

ada dalam salah satu koordinasi yang dikelola oleh satu sub bidang di Bappeda

Kabupaten.

 Sinergi berbagai tata guna lahan kesepakatan desa-desa akan berkontribusi dalam

penetapan RTRW Kabupaten dan kelak akan memberi arah yang tepat bagi

penyusunan RTRW Propinsi. Lebih lanjut kelak, RTRW Kabupaten merupakan

hasil sinergi produktif Perencanaan Partisipatif Penatagunaan Lahan Desa

(bottom-up approach) dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten (top-

down approach).
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1.6. Matriks Skenario Peningkatan Kapasitas di Bidang Penatagunaan Lahan

Para Pihak Jenis
Pertemuan

Waktu Substansi Keterangan

 Pokja 3

 SSFFMP

Rapat Pokja 3
untuk
sosialisasi
P3LD

2 hari  Mempersiapkan bahan
sosialisasi

 Teknis Pelaksanaan sosialisasi

 Pembentukan tim sosialisasi

Diselenggarakan di
Kabupaten - Kabupaten :
OKI, MUBA, BA

 Masyarakat
Desa
(Perangkat
Desa, BPD,
LPM/LKMD,
Pemuka
Masyarakat,
Masyarakat
Adat,
Perwakilan
Pemuda,
Perwakilan
Wanita, dll)

 Tim sosialisasi

Pertemuan
untuk
Sosialisasi
P3LD

1 hari Seputar P3LD

 Pengertian P3LD

 Mengapa P3LD perlu
dilakukan

 Mengapa P3LD dilakukan
ditingkat desa

 Tujuan dan sasaran P3LD

 Dasar hukum Pelaksanaan
P3LD

 Siapa yang membuat /
merumuskan P3LD

 Bagaimana melaksanakan dan
alur P3LD

 Dampak positif P3LD dalam
pencegahan kebakaran lahan
dan hutan

 Penetapan kriteria calon
Komite Pengarah Desa (KPD)
untuk P3LD

 Desa Ujung Tanjung &
Riding di OKI

 Desa Mangsang &
Muara Medak di
MUBA

 Desa Talang Lubuk di
BA

 Masyarakat
Desa

 Tim sosialisasi

Musyawarah
Pemilihan
Komite
Pengarah Desa

1 hari  Perumusan volume pekerjaan
KPD (kewenangan dan
tanggung jawab)

 Pemilihan calon KPD

 Penetapan anggota KPD
dengan SK Kepala Desa

 Desa Ujung Tanjung &
Riding di OKI

 Desa Mangsang &
Muara Medak di
MUBA

 Desa Talang Lubuk di
BA

 Pokja 3

 SSFFMP

Rapat Pokja 3
untuk persiapan
P3LD

1 hari  Membahas materi P3LD

 Membahas pelaksanaan teknis
P3LD

 Menetapkan tim fasilitator
P3LD (diutamakan pelatih
P3MD)



Kabupaten - Kabupaten :
OKI, MUBA, BA
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Para Pihak Jenis
Pertemuan

Waktu Substansi Keterangan

 Tim Fasilitator
P3LD

TOT penerapan
P3LD

3 hari  Membahas materi Seminar :
(a) Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Pola Pemantauan;
(b) Pengelolaan Sumberdaya
Alam Berkelanjutan; (c)
Penatagunaan Lahan.

 Tehnik membangun Kontrak
Belajar (refreshing course)

 Tehnik memfasilitasi Diskusi
Partisipatoris : Desa dalam
interaksi global ( interpretasi
gambar)

 Tehnik mengenalkan P3LD
secara umum

 Tehnik penggalian masalah
dan potensi desa : Sketsa Desa
dan Kalender Musim

 Tehnik Pengelompokan
masalah, penentuan prioritas
masalah, Pemecahan masalah
dan pengambilan keputusan

 Memfasilitasi Perumusan
Kesepakatan Penatagunaan
Lahan Desa (KPLD) dan
Rencana Tindak Lanjut

Palembang

 Komite
Pengarah Desa

 Tim Fasilitator

 Pokja 3

Seminar &
Kunjungan
Lapangan

7 hari  Seminar : (a) Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Pola
Pemantauan; (b) Pengelolaan
Sumberdaya Alam
Berkelanjutan; (c)
Penatagunaan Lahan.

 Kunjungan lapangan untuk
membangun wawasan
penatagunaan lahan,
pengelolaan lahan basah,
penerapan P3MD

 Palembang

 Sumbar / Riau (tentatif
1)

 Yogya / Kalteng
(tentatif 2)
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Para Pihak Jenis
Pertemuan

Waktu Substansi Keterangan

 Masyarakat
Desa

 Tim Fasilitator

P3LD
(Perencanaan
Partisipatif
Penatagunaan
Lahan Desa)

4 hari  Seminar : (a) Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Pola
Pemantauan; (b) Pengelolaan
Sumberdaya Alam
Berkelanjutan; (c)
Penatagunaan Lahan.

 Kontrak Belajar : kesepakatan
peserta untuk dukungan teknis
P3LD

 Diskusi Partisipatoris : Desa
dalam interaksi global (
interpretasi gambar)

 Pengenalan P3LD secara
umum

 Penggalian partisipatif
Masalah dan Potensi desa :
Sketsa Desa dan Kalender
Musim

 Pengelompokan masalah,
penentuan prioritas masalah,
Pemecahan masalah dan
pengambilan keputusan

 Perumusan Kesepakatan
Penatagunaan Lahan Desa
(KPLD) dan Rencana Tindak
Lanjut

 Memilih 10 diantara peserta
untuk diikutkan dalam
pelatihan pemetaan desa

 Desa Ujung Tanjung &
Riding di OKI

 Desa Mangsang &
Muara Medak di
MUBA

 Desa Talang Lubuk di
BA

 Pokja 3

 SSFFMP

Rapat Pokja 3
untuk persiapan
pelatihan teknis
Pemetaan Desa

1 hari  Membahas materi pelatihan
pemetaan Desa

 Membahas teknis pelaksanaan
pelatihan

 Menetapkan tim fasilitator

Kabupaten - Kabupaten :
OKI, MUBA, BA

 Tim Fasilitator
Pemetaan Desa

TOT Pemetaan
Desa

3 hari  Pemahaman prinsip tentang
tata guna lahan dan pola
peruntukan, penataan lahan
terpadu dan poenatagunaan
lahan berbasis masyarakat

 Tehnik Pengukuran
menggunakan berbagai
peralatan pendukung

 Pola fasilitasi yang relevan
dengan isu penatagunaan
lahan desa

Pelembang
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Para Pihak Jenis
Pertemuan

Waktu Substansi Keterangan

 Komite
Pengarah

 10 anggota
masyarakat
terpilih

 Tim Fasilitator

Pelatihan
Teknis
Pemetaaan
Desa

6 hari  Pemahaman prinsip tentang
tata guna lahan dan pola
peruntukan, penataan lahan
terpadu dan penatagunaan
lahan berbasis masyarakat

 Tehnik Pengukuran
menggunakan berbagai
peralatan pendukung

 Uji coba / praktek lapangan
penggunaan peralatan yang
diperlukan untuk PLD

 Desa Ujung Tanjung &
Riding di OKI

 Desa Mangsang &
Muara Medak di
MUBA

 Desa Talang Lubuk di
BA

 Komite
Pengarah

 10 anggota
masyarakat
terpilih

 Tim Fasilitator

Pemetaan di
lapangan

4 bulan  Pengukuran dan Pemetaan
lapangan

 Entry data / digitasi

 Dihasilkan peta desa, lengkap
dengan batas yang ditetapkan

 Desa Ujung Tanjung &
Riding di OKI

 Desa Mangsang &
Muara Medak di
MUBA

 Desa Talang Lubuk di
BA

 Komite
Pengarah

 Perangkat Desa

 BPD

 Perangkat Desa
dan BPD Desa
Sempadan

 Camat

Pertemuan :
Penentuan batas
desa dengan
desa2 sempadan

2 - 3 hari  Musyawarah antar desa
difasilitasi Camat untuk
penetapan batas desa (Batas
alam maupun batas buatan)

 Kesepakatan batas-batas desa

 Penandatanganan kesepakatan
antar desa tentang batas-batas
desa (ditandatangani oleh :
para kepala desa dan para
Ketua BPD dari seluruh desa-
desa bersempadan dengan
disaksikan dan ditandatangani
pula oleh Camat)

 Desa Ujung Tanjung &
Riding di OKI

 Desa Mangsang &
Muara Medak di
MUBA

 Desa Talang Lubuk di
BA

 Masyarakat
Desa

 Tim Fasilitator

Musyawarah :
Penetapan
Peruntukan
lahan desa

2 hari  Membahas peta desa dan
peruntukan lahan desa untuk
berbagai kepentingan

 Membahas detail peruntukan
masing-masing

 Kesepakatan peruntukan
lahan desa (PLD)

 Naskah kesepakatan disetujui
untuk dijadikan bahan
penyusunan Perdes

 Desa Ujung Tanjung &
Riding di OKI

 Desa Mangsang &
Muara Medak di
MUBA

 Desa Talang Lubuk di
BA
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Para Pihak Jenis
Pertemuan

Waktu Substansi Keterangan

 Pokja 3

 SSFFMP

Rapat Pokja 3
untuk persiapan
pelatihan teknis
Penyusunan
Perdes

2 hari  Membahas materi pelatihan
Penyusunan Perdes

 Membahas teknis pelaksanaan
pelatihan

 Menetapkan tim fasilitator
Penyusunan Perdes

Kabupaten - Kabupaten :
OKI, MUBA, BA

 Tim Fasilitator TOT
penyusunan
Perdes

4 hari Tehnik Memfasilitasi materi-
materi :

 Hak dan kewenangan desa
menurut Undang-Undang

 Landasan filosofis, sosiologis,
yuridis, politis dan ekologis
dalam menyusun Perdes

 Perancangan Perdes yang baik
dan benar

Palembang

 Masyarakat
Desa

 Tim Fasilitator

Pelatihan
tehnik
penyusunan
Perdes dan
penyusunan
Perdes PLD

4 hari  Hak dan kewenangan desa
menurut Undang-Undang

 Landasan filosofis, sosiologis,
yuridis, politis dan ekologis
dalam menyusun Perdes

 Perancangan Perdes yang baik
dan benar

 Merancang Perdes PLD
dengan bahan peta peruntukan
dan naskah kesepakatan desa
tentang PLD

 Desa Ujung Tanjung &
Riding di OKI

 Desa Mangsang &
Muara Medak di
MUBA

 Desa Talang Lubuk di
BA

 Masyarakat
Desa

 Tim Fasilitator

Rapat –
Rapat :
Sosialisasi
Perdes PLD

1 bulan  Membuat forum tingkat
dusun, tingkat kelompok
tani, kalangan pemuda, kaum
wanita dan masyarakat adat
untuk : (a) membahas Perdes
PLD ; (b) implikasinya untuk
masyarakat desa dan (c)
menggali masukan
konstruktif penyempurnaan
Perdes

 Desa Ujung Tanjung &
Riding di OKI

 Desa Mangsang &
Muara Medak di
MUBA

 Desa Talang Lubuk di
BA

 Kepala Desa

 BPD

Rapat Khusus
paripurna
Penetapan
Perdes PLD

1 hari  Menyempurnakan naskah
Perdes berdasarkan masukan
dari sosialisasi ke masy.

 Membuat keputusan untuk
pelaksanaan Perdes dan
berbagai implikasinya

 Mengundangkan Perdes
dalam lembar desa

 Desa Ujung Tanjung &
Riding di OKI

 Desa Mangsang &
Muara Medak di
MUBA

 Desa Talang Lubuk di
BA
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Para Pihak Jenis
Pertemuan

Waktu Substansi Keterangan

 Pokja 3

 SSFFMP

Rapat Pokja
untuk evaluasi
& Rencana
sosialisasi
perdes di
Kabupaten

1 hari  Evaluasi Program PLD

 Rencana sosialisasi &
Advokasi (Pemerintah daerah
melalui MSF, DPRD)

 Usulan Tupoksi tambahan
untuk Dinas terkait

 Penetapan tim sosialisasi,
mengikutsertakan masyarakat
desa bersangkutan

Kabupaten – Kabupaten :
OKI, MUBA, BA

 Tim Sosialisasi

 Representasi
masyarakat
desa

Rapat
Advokasi :
Sosialisasi
Perdes PLD

1 bulan  Sosialisasi P3LD

 Sosialisasi Perdes PLD

 Usulan Tupoksi tambahan
untuk dinas terkait

 Usulan penerapan P3LD ke
desa-desa seluruh Kabupaten
(scalling-up)

Kabupaten – Kabupaten :
OKI, MUBA, BA

 Pokja 3

 SSFFMP

Rapat Pokja 3
membahas
rencana
peningkatan
kapasitas
tambahan bagi
masyarakat
desa

2 hari  Membahas materi
peningkatan kapasitas
pendukung bagi masyarakat
desa dalam pembangunan
(misalnya Good local
governance, Hak dan
kewajiban Desa menurut UU,
administrasi pedesaan, tehnik
merancang APBDes,
Kerjasama usaha, tehnik
merancang proposal usaha
desa, dll)

 Merancang pola pelatihan
yang tepat bagi peningkatan
kapasitas masyarakat

 Menetapkan tim fasilitator
masing-masing Kabupaten

Palembang

 Tim Fasilitator TOT
Peningkatan
kapasitas desa

3 hari Tehnik Memfasilitasi untuk
materi-materi :

 Perpektif Good Local
Governance

 Hak dan kewajiban Desa
menurut UU

 Organisasi dan adminstrasi
desa, APBDes, Kerjasama
usaha & teknis pertanian

 Merancang proposal desa

Palembang
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Para Pihak Jenis
Pertemuan

Waktu Substansi Keterangan

 Masyarakat
Desa

 Tim Fasilitator

Latihan
Peningkatan
Kapasitas
Masyarakat
Desa

4 hari  Perspektif Good Local
Governance

 Hak dan kewajiban Desa
menurut UU

 Organisasi dan administrasi
desa

 APBDes

 Kerjasama usaha & Pilihan-
pilihan komoditi pertanian
potensial

 Merancang proposal desa

 Desa Ujung Tanjung &
Riding di OKI

 Desa Mangsang &
Muara Medak di
MUBA

 Desa Talang Lubuk di
BA
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BAB II
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2.1. Hakekat Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat pada hakekatnya memiliki dua makna pokok, yakni:

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat (to give ability or enable) melalui berbagai

kebijakan dan program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat dapat

mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.

2. Meningkatkan kemandirian masyarakat melauli pemberian kewenangan secara

proposional dan bertahap kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan (to give

an authority) dalam rangka membangun diri dan lingkungannya sehingga pada

saatnya dicapai situasi mandiri.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat berarti memampukan dan

sekaligus memandirikan masyarakat. Melalui upaya pemberdayaan masyarakat, akan

terwujud profil keberdayaan masyarakat, yakni adanya unsur-unsur yang memungkinkan

masyarakat memiliki daya tahan dalam mencegah berbagai pengaruh luar yang tidak

kondusif, serta mampu melakukan pembangunan diri dan lingkungannya sesuai potensi

atau sumber daya yang dimilikinya.

Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga aspek pokok,

yakni:

1. Menciptakan suasana atau iklim kondusif, yang memungkinkan berkembangnya

potensi atau daya yang dimiliki masyarakat.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melauli pemberian input/

asupan berupa bantuan dana, pembangunan prasarana dan sarana, baik fisik (jalan,

irigasi, listrik) maupun sosial (sekolah, kesehatan), serta pengembangan lembaga

pendanaan, penelitian dan pemasaran ke wilayah lainya.

3. Melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah untuk

mencegah persaingan yang tidak seimbang dan bukan berarti mengisolasi diri atau

menutup diri dari kemungkinan interaksi dengan pihak lainnya.
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Khusus dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat, dibutuhkan sedikitnya

empat akses minimal yang seharusnya diperoleh masyarakat melalui berbagai fasilitas

yang tersedia di pihak pemerintah, yakni:

1. Akses terhadap sumber daya.

2. Akses terhadap teknologi, yakni suatu metode dan teknik pelaksanaan kegiatan

dengan cara yang lebih baik dan lebih efisien, termasuk akses dalam

mendayagunakan prasarana dan sarana produksi serta peningkatan keterampilan

berusaha.

3. Akses terhadap informasi pasar, dan kemudahan pemasaran hasil usaha.

4. Akses terhadap sumber pembiayaan melalui bantuan dan skim kredit tertentu,

khususnya untuk modal usaha ekonomi produktif.

2.2. Tugas pokok dan fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat yang demikian akan membawa implikasi terhadap tugas

pokok dan fungsi instansi Pemberdayaan Masyarakat, yakni menyeimbangkan antara

pendekatan politisi rakyat dan pengembangan masyarakat (community development).

Maknanya agar masyarakat tidak terpolarisasi pada perbedaaan afilisasi politik tertentu

yang dapat memicu konflik sosial dan pada gilirannya dapat merontokkan lembaga

solidaritas tradisional pada komunitas lokal. Hal mana akhirnya dapat mengarah pada

disintegrasi sosial, sehingga akan menghancurkan prinsip utama “community

development”, yakni kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh warga.

Oleh karena itu, etika pembangunan yang harus ditegakkan oleh aparat pemerintah dalam

rangka pemberdayaan masyarakat adalah:

1. Memahami dan tanggap terhadap berbagai aspirasi masyarakat yang berkembang.

2. Membangun kepercayaan dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk

melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan secara mandiri.

3. Melakukan dialog dan membuka ruang aspirasi dengan memberikan informasi yang

tepat dan terbaik kepada masyarakat.

4. Menciptakan kebijakan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan yang

berpihak kepada yang masyarakat lemah.
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Salah satu implikasi utama dari ketentuan dan undang-undang Pemerintah Daerah (UU

22/99) adalah perlu dilakukan langkah-langkah konkrit dalam perumusan kebijakan

tentang pemberdayaan masyarakat, mengingat hal-hal yang mendasar dalam undang-

undang tersebut adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan

prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat secara terintegrasi.

Oleh sebab itu dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah akan berperan dalam

penyiapan kebijakan umum dan program-program pemberdayaan masyarakat yang

bersifat makro nasional. Kebijakan umum tersebut akan dijadikan pedoman dalam

melakukan pembinaan dan fasilitas, sehingga Pemerintah Daerah memiliki peluang yang

lebih besar dalam menetapkan kebijakan. Berbagai kebijakan pemerintah daerah

dijabarkan dalam program-program operasional masyarakat sesuai dengan karakteristik

Daerah dan kondisi kehidupan masyarakat.

Pemerintah daerah bertanggung jawab langsung terhadap upaya peningkatan taraf hidup

dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

tersebut pada hakikatnya adalah dalam rangka mendorong untuk memberdayakan

masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan peran serta

masyarakat dalam pembangunan sebagiamana diamanatkan undang-undang

Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka peran pemerintah dalam rangka

pemberdayaan masyarakat akan mengalami pergeseran paradigma, antara lain:

1. Dari pelaksanaan menjadi fasilitator.

2. Dari memberikan instruksi menjadi melayani masyarakat.

3. Dari mengatur menjadi memberdayakan masyarakat.

4. Dari bekerja untuk memenuhi aturan menjadi bekerja untuk mewujudkan misi.

2.3. Strategi dan program Pemberdayaan

Adapun strategi dan program peningkatan pemberdayaan masyarakat, adalah:

a. Strategi kebijakan pemberdayaan masyarakat meliputi:

1. Melakukan penguatan lembaga dan organisasi masyarakat guna mendukung

peningkatan posisi tawar dan akses masyarakat untuk memperoleh dan
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memanfaatkan input sumber daya yang dapat meningkatkan kegiatan

ekonomi.

2. Mengembangkan kapasitas masyarakat melalui bantuan peningkatan

keterampilan dan pengetahuan, penyediaan prasarana dan sarana seperti

modal, informasi pasar dan teknologi, sehingga dapat memperluas kerja dan

memberikan pendapatan yang layak, khususnya bagi keluarga dan kelompok

masyarakat miskin.

3. Mengembangkan sistim perlindungan sosial, terutama bagi masyarakat yang

terkena musibah bencana alam dan masyarakat yang terkena dampak krisis

ekonomi.

4. Mengurangi berbagai bentuk pengaturan yang menghambat masyarakat untuk

membangun lembaga dan organisasi guna penyaluran pendapat, melakukan

interaksi sosial untuk membangun kesepakatan diantara kelompok masyarakat

dan dengan organisasi sosial dan politik yang ada.

5. Membuka ruang gerak yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dan

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik melalui

pengembangan forum lintas pelaku yang dibangun dan dimiliki masyarakat

setempat.

6. Mengembangkan potensi masyarakat untuk membangun lembaga dan

organisasi keswadayaan masyarakat ditingkat lokal untuk memperkuat

solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat dalam memecahkan berbagai

masalah kemasyarakatan, khususnya untuk membangun masyarakat miskin

yang mengalami kerentanan sosial.

b. Program-program pemberdayaan masyarakat meliputi:

1. Program penguatan lembaga dan organisasi masyarakat dengan komponen-

komponen program prioritas meliputi : (a) penghapusan peraturan yang

menghambat berkembangnya lembaga dan organisasi ekonomi sosial yang

dapat dilakukan oleh masyarakat; (b) penyediaan bantuan pendampingan

dalam manajerial dan penyediaan informasi kepada lembaga-lembaga

ekonomi-sosial masyarakat; (c) pengembangan forum lintas pelaku dalam

komunikasi dan konsultasi; baik antara pemerintah dan lembaga masyarakat,
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maupun antara lembaga masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan

publik.

2. Program pemberdayaan masyarakat miskin, dengan komponen-komponen

program prioritas meliputi : (a) penyediaan bantuan hibah dalam bentuk

pelayanan sosial dasar terutama pendidikan dan kesehatan; (b) pemberian

potongan harga atau subsidi dalam berbagai pelayanan sosial dasar; (c)

pemberian bantuan biaya hidup dan modal; (d) penyediaan bantuan prasaran

dan sarana produktif; (e) penyediaan bantuan pendampingan kepada keluarga

dan kelompok masyarakat miskin untuk mengembangkan kemampuan usaha

dan kebiasaan hidup produktif; (f) penyediaan bantuan untuk mengembangkan

system perlindungan sosial yang sudah ada di masyarakat; (g) usaha swasta

dan pemerintah; (h) penyediaan dukungan politik untuk mengurangi segala

bentuk eksploitasi; (i) dan peningkatan kapasitas daerah untuk mengelola

bantuan hibah dan perlindungan sosial.

3. Program peningkatan keswadayaan masyarakat, dengan komponen-komponen

program prioritas meliputi : (a) pengembangan kemampuan pemerintah

daerah untuk membantu mengembangkan jaringan kerja keswadayaan; (b)

pengembangan kapasitas lembaga-lembaga keswadayaan; (c) pengembangan

forum komunkasi antar tokoh penggerak kegiatan keswadayaan; (d)

pengembangan kemitraan lintas pelaku dalam kegiatam keswadayaan, dan (e)

penghapusan hambatan regulasi dalam pengembangan lembaga dan organisasi

keswadayaan masyarakat.

Dalam rangka penguatan ekonomi daerah sebagai salah satu tujuan ditetapkannya

kebijakan desentralisasi pemerintahan, yang mana di dalam undang-undang Pemerintah

Daerah antara lain ditegaskan bahwa “hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini

adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan

kreativitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat”.
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2.4. Tahapan Pengelolaan Pembangunan

Pemberdayaan masyarakat yang berintikan pada upaya memampukan dan memandirikan

masyarakat dalam proses pembangunan, dapat ditelaah dari tahapan-tahapan pengelolaan

pembangunan, yaitu:

1. Tahap Perencanaan Kegiatan

a. Memfasilitasi masyarakat untuk:

1) Mengidentifikasi masalah-masalah yang menghambat upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

2) Mengkaji penyebab terjadinya masalah.

3) Menyusun rencana kegiatan Desa yang mampu menjawab kebutuhan

masyarakat.

b. Memfasilitasi masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengkaji potensi sumber

daya yang dimiliki, untuk mengatasi masalah secara mandiri berdasarkan sumber

daya yang ada. Kajian ini diperlukan, agar penyusunan rencanan kegiatan lebih

banyak mengutamakan swadaya dan kemandirian masyarakat dari pada bantuan

“pihak luar”.

2. Tahap Pengkajian Keadaan Desa (untuk perencanaan)

a. Bagi orang dalam (masyarakat)

Menimbulkan proses “Belajar” dan “Penyadaran” tentang berbagai keadaan

kehidupan dan lingkungan yang dihadapi, sehingga menimbulkan renungan untuk

mencari jalan keluar dalam mengatasi keadaan yang dinilai mengganggu

kemajuan masyarakat.

b. Bagi orang luar (lembaga pembangunan program)

Merupakan proses “belajar” dan “penyadaran” dalam memahami keadaan

masyarakat serta cara pandang dan nilai-nilai masyarakat yang mempengaruhi

kehidupannya. Proses ini akan menimbulkan dukungan masyarakat terhadap

program-program yang ditawarkan, sehingga untuk selanjutnya dapat

dikembangkan oleh masyarakat sendiri.
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3. Tahap Pelaksanaan

Bagi masyarakat desa sebagai perwujudan tingkat keswadayaan dan kemandirian

dalam pembangunan, sedangkan bagi “orang luar” sebagai wahana fasilitasi dan

pembinaan.

4. Tahap Monitoring

Memfasilitasi masyarakat untuk menilai hasil program yang perencanaan dan

pelaksanaannya dikelola sendiri oleh masyarakat. Penilaian dilakukan untuk melihat

perubahan keadaan kehidupan masyarakat yang diakibatkan oleh pengembangan

program, yang meliputi:

a. Pembandingan keadaan masyarakat sebelum dan sesudah terselenggaranya

program, apakah mengalami peningkatan atau kemunduran.

b. Masalah atau kebutuhan-kebutuhan apa yang telah diselesaikan dan masih ada.

c. Potensi-potensi apa yang masih bisa dikembangkan.

5. Tahap Evaluasi Program

a. Bagi Masyarakat

Kegiatan ini menimbulkan penyadaran tentang berbagai hal yang mempengaruhi

upaya mereka untuk meningkatkan taraf hidupnya. Apabila masyarakat telah

memiliki kemampuan, kegiatan-kegiatan lanjutan untuk meningkatkan kehidupan

mereka, akan tetap berjalan. Ada atau tidak dukungan pihak luar/ pemerintah.

b. Bagi Orang Luar

Hasil kegiatan ini bisa dijadikan bahan laporan pertanggungjawaban program

kepada lembaga penyandang dana serta acuan perluasan dan pengembangan

program selanjutnya.
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BAB III
PENDEKATAN PARTISIPATIF DALAM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

3.1. Proses membangun partisipasi

Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar kedalam interaksi sosial

dalam situasi tertentu. Dalam pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila dia menemukan

dirinya dengan atau dalam KELOMPOK, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain

dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama.

Agar mampu berpartisipasi, seseorang perlu berproses dan proses itu ada dalam dirinya dan

dalam diri orang lain. Kemampuan seseorang jelas berbeda-beda, sehingga kapasitas

partisipasi jelas juga akan berbeda. Baik dalam tingkat dan jumlah maupun mutunya. Dengan

upaya yang sungguh-sungguh dan terrencana, partisipasi seseorang dan pada akhirnya

partisipasi kelompok dapat ditingkatkan.

Pengertian kelompok menjadi penting dan perlu dalam upaya mengembangkan partisipasi

masyarakat. Kelompok merupakan suatu yang strategis sehingga pembentukan kelompok

menjadi suatu keharusan dalam mengembangkan partisipasi. Setiap individu dalam kelompok

adalah pelaku, subyek utama yang berhak menentukan segala sesuatu berdasarkan tata nilai,

tradisi, kemampuan, tujuan dan bagaimana mencapai tujuan itu.

Ada proses mencapai tujuan-tujuan partisipasi, ada mekanisme kesepakatan-kesepakatan yang

boleh disebut secara umum sebagai musyawarah. Musyawarah menjadi sarana strategis dalam

mengembangkan partisipasi melalui kelompok. Prosesnya dirancang dan dilakukan sendiri

oleh anggota kelompok yang sekaligus merupakan wahana pelatihan berpartisipasi bagi

segenap anggota. Bila ada orang luar yang terlibat, mereka hanya sekedar pendamping yang

berperan untuk memfasilitasi atau memperlancar proses musyawarah.

Berdasarkan alur pikir diatas, perlu diperhatikan antara lain : (a) pembentukan kelompok; (b)

mengenali partisipasi masyarakat; (c) mengembangkan musyawarah dan (d) membangun

jaringan.
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a. Pembentukan kelompok.

Langkah-langkah teknis yang bisa dilakukan dalam pengembangkan kelompok antara lain :

 Mengenali kondisi lingkungan masyarakat, fisik dan non-fisik.

 Membangun jembatan persahabatan dengan masyarakat, terutama tokoh

masyarakat

 Membangun jaringan dengan sumber daya dan informasi, termasuk dari

pemerintah

 Menemukan, mengenali kemampuan dan masalah yang ada dalam masyarakat

 Berbekal informasi yang cukup melalui 4 point diatas maka memotivasi dan

mendorong masyarakat untuk mengadakan pertemuan dan pembicaraan, formal

maupun informal, yang terus berlanjut sampai terbentuknya cikal bakal kelompok

masyarakat.

 Pada akhirnya bila telah siap, terbentuklah kelompok dengan tata kerja yang

terukur, misalnya ada tujuan bersama melalui visi misi kelompok, kepengurusan,

struktur organisasi, manajemen kelompok, hak dan kewajiban anggota, sistem

keuangan dll.

Seluruh langkah-langkah dilaksanakan dengan sejak awal melibatkan sebanyak mungkin

anggota masyarakat. Langkah-langkah itu tidak perlu berurutan, bisa pula bersamaan. Tapi

setiap unsur merupakan langkah yang perlu dilakukan. Bila kelompok telah terbentuk, maka

secara musyawarah mereka telah dapat menetapkan program kerja dan melaksanakannya.

b. Mengenali Partisipasi Masyarakat

Setiap orang adalah pelaku partisipasi dalam kelompok. Meskipun demikian belum tentu

bahwa sebagai pelaku setiap orang mampu menyumbangkan sesuatu untuk kelompok.

Sebagai pelaku dalam kelompok, mungkin ada anggota yang :
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 Pelaku penerima atau penikmat kegiatan kelompok. Peran ini merupakan

partisipasi tingkat paling rendah, namun mampu mendorong kelompok untuk

terus berkembang karena dirasakan berguna bagi anggota.

 Pelaku menyumbang berdasarkan permintaan/ perintah dan sumbangannya

terbatas pada tenaga. Ini merupakan partisipasi tingkat kedua.

 Pelaku menyumbang secara kreatif dalam berbagai bentuk, tenaga, sumberdaya

lain dan juga pemikiran. Ini bentuk partisipasi tingkat ketiga.

 Pelaku menyumbang dengan disertai berbagai prakarsa dan bersedia mengambil

tanggung jawab. Tahapan ini merupakan partisipasi tingkat lanjut.

Tingkat partisipasi dipengaruhi oleh banyak faktor, internal diri seseorang atau faktor luar/

lingkungan. Tingkat partisipasi juga situasional sifatnya, dalam arti belum tentu orang yang

telah mampu dan bersedia berprakarsa akan terus dalam tingkat berpartisipasi seperti itu, ada

kalanya orang hanya bersedia menjadi penikmat. Maka perlu ada upaya menciptakan kondisi

yang mendorong setiap anggota bersedia berprakarsa dan mengambil tanggung jawab. Hal

yang dapat dilakukan antara lain :

 Membuka tantangan dan peluang baru

 Menggalang terjadinya komitmen bersama

 Memberi informasi tentang akses ke sumberdaya

 Meningkatkan keterampilan

 Memperkuat kebersamaan

 Membangun solidaritas

 Menciptakan suasana nyaman untuk berkreasi

 Ada sistem apresiasi dan penghargaan

c. Mengembangkan Musyawarah

Untuk meningkatkan partisipasi, sarana yang efektif adalah musyawarah. Agar

musyawarah efektif, efisien dan berkelanjutan maka perlu diusahakan :
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 Pelaksanaan teratur, berkala dengan jadwal tertentu. Misalnya setelah shalat

jumat selama 2 jam saja.

 Berdasarkan tema tertentu yang berkaitan dan hajat dan kebutuhan anggota

 Ada pembagian tugas antar peserta musyawarah, misalnya mencari hubungan

dengan nara sumber, mengatur tempat, menghubungi fasilitator dsb.

 Usahakan ada catatan tiap musyawarah

 Usahakan nara sumber bisa memberikan informasi sesuai tema, misalnya

agribisnis oleh PPL atau swasta yang berhasil beragribisnis, usaha bersama

oleh staf dinas koperasi dll.

 Bermusyawarah tidak perlu sampai pada kesepakatan, adakalanya hanya untuk

mengenali berbagai alternatif, memperluas wawasan dan mencerna lebih dalam

suatu persoalan (pencerahan).

Dalam bermusyawarah, berbagai hal dapat diperoleh :

 Meningkatkan partisipasi anggota

 Mengenali kemampuan diri dalam berinteraksi dan berkontribusi

 Meningkatkan kepemimpinan

 Mengembangkan percaya diri

 Menjalin kebersamaan dan menggalang solidaritas

 Menambah wawasan

 Memecahkan masalah dengan berbagai alternatif

 Membangun komitmen

 Menghasilkan rencana kerja

Yang perlu dijaga agar musyawarah tidak melebar kemana-mana sehingga membuat jenuh

peserta. Untuk itu perlu dikembangkan tema-tema khusus dan ada peran pemandu/ fasilitator.

d. Membangun jaringan

Lewat musyawarah banyak hal bisa diidentifikasi, ditemukenali sebagai kendala, peluang

maupun ancaman. Banyak masalah dapat diselesaikan, tapi dibalik itu akan muncul masalah



31

lain yang lebih sulit, sebab keberhasilan akan menghadirkan keinginan dan kebutuhan baru

yang biasanya lebih tinggi dari sebelumnya. Hal ini tentu membutuhkan upaya dan

sumberdaya yang lebih banyak, yang tidak seluruhnya dimiliki oleh kelompok. Disisi lainnya,

keberhasilan atau kegagalan perlu dibagi kepada pihak lain sehingga dapat dipergunakan

sebagai bahan pelajaran.

Dengan pertimbangan seperti diatas, upaya pengembangan jaringan dapat menjadi alternatif

pemenuhan kebutuhan, karena jaringan dapat dimanfaatkan untuk :

 Menambah jumlah dan mutu sumberdaya

 Meningkatkan posisi tawar

 Membagi resiko

 Merubah ancaman dan persaingan menjadi saling membantu dan melengkapi

 Lebih fokus dan mengarah ke spesialisasi

 Mengurangi terjadinya tumpang tindih

 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi

 Pada akhirnya meningkatkan partisipasi.

3.2. Tipologi Partisipasi

No. Tipologi Karakteristik

1. Partisipasi Pasif/ Manipulatif  Masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu

apa yang sedang atau telah terjadi

 Pengumuman sepihak oleh kelompok/ pelaksana

 Proyek dikembangkan tanpa memperhatikan

pertimbangan masyarakat

 Informasi yang dikembangkan hanya dikalangan

terbatas, tak ada umpan balik dari masyarakat

2. Partisipasi dengan cara

memberikan informasi

 Masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab

pertanyaaan - pertanyaan penelitian seperti
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menjawab kuestioner atau sejenisnya.

 Masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat

dan mempengaruhi proses penyelesaian.

 Akurasi proses penelitian tidak dibahas bersama

masyarakat

3. Partisipasi melalui konsultasi  Masyarakat berpartisipasi dengan cara

berkonsultasi

 Orang luar mendengarkan dan membangun

pandangan-pandangannya sendiri untuk kemudian

mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya

dengan memodifikasi tanggapan-tanggapan

masyarakat

 Tidak ada peluang untuk pengambilan keputusan

bersama

 Orang luar tidak berkewajiban mengajukan

pandangan-pandangan (sebagai masukan)

masyarakat untuk ditindaklanjuti.

4. Partisipasi untuk insentif

materiil

 Masyarakat berpartisipasi dengan cara

menyediakan sumberdaya seperti tenaga kerja,

demi mendapatkan uang makan, upah, ganti rugi,

dll

 Masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen atau

proses pembelajarannya

 Masyarakat tidak punya andil untuk melanjutkan

kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat insentif

yang disediakan/ diterima habis

5. Partisipasi fungsional  Masyarakat berpartisipasi dalam membentuk
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kelompok untuk mencapai tujuan yang

berhubungan dengan pelaksanaan proyek

 Pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada

keputusan-keputusan utama yang disepakati

 Pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung

pada pihak luar (fasilitator), tapi pada saatnya

mampu mandiri

6. Partisipasi interaktif  Masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama

yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan

pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan

kelembagaan yang telah ada

 Partisipasi ini cenderung melibatkan metodologi

inter-disipliner yang mencari keragaman perspektif

dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematik

 Kelompok - kelompok masyarakat mempunyai

peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka

sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh

penyelenggaraan kegiatan

7. Self Mobilization  Masyarakat berpartisipasi dengan mengambil

inisiatif secara bebas ( tidak dipengaruhi/ ditekan

pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau

nilai-nilai yang mereka miliki.

 Masyarakat mengembangkan kontak dengan

lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan

bantuan teknis dan sumberdaya yang diperlukan

 Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan

sumberdaya yang ada.
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Dari pengalaman pengembangan masyarakat di Indonesia, tipologi partisipasi masyarakat

banyak dijumpai dalam pelaksanaan program, terutama tipologi kesatu sampai kelima.

Tipologi keenam, apalagi ketujuh, sangat langka dijumpai. Tipologi partisipasi masyarakat

ketujuh merupakan cerminan kondisi masyarakat yang memiliki keswadayaan dan otonomi

yang tinggi.

3.3. Partisipasi Masyarakat Desa

Pendekatan partisipasi akhirnya diyakini oleh berbagai pihak sebagai sarana untuk

meningkatkan peranserta masyarakat desa dalam berbagai proses pembangunan. Disadari

pendekatan selama ini yang lebih didominasi oleh pihak / aparat pemerintah (berpendekatan

top – down) tidak terlalu efektif sehingga berbagai aktifitas perlu disinergikan dengan potensi

yang dimiliki oleh masyarakat (bottom-up). Efektifitas pelayanan publik oleh pemerintah bila

disinergikan dengan partisipasi masyarakat diperkirakan akan menghasilkan peningkatan daya

dorong pembangunan sehingga diperoleh hasil pembangunan yang maksimal.
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BAB IV

PERENCANAAN PARTISIPATIF

PENATAGUNAAN LAHAN DESA

4.1 Tujuan :

 Menyusun Pengelolaan Lahan Desa ( PLD ) yang lebih antisipatif terhadap

tantangan ketidakpastian gejolak alam yang dihadapi oleh masyarakat desa

(seperti bencana kebakaran di lahan kering / bergambut dataran rendah pedesaan

Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten OKI, Muba dan Banyuasin) serta

berbagai kemungkinan pemanfaatan lahan secara ekonomi bagi masyarakat desa

dalam bentuk peluang kerjasama dengan pihak lainnya (Pemerintah Kabupaten,

Propinsi atau Pemerintah Pusat serta dengan investor swasta, nasional maupun

asing).

 Agar masyarakat merasa memiliki program/ kegiatan penatagunaan lahan di

desanya sehingga muncul partisipasi dengan bersungguh-sungguh dan

bertanggung jawab dalam pelaksanaan, pengawasan serta aktif memelihara hasil-

hasilnya.

 Menumbuhkan dan mendorong partisipasi lanjut masyarakat dalam pengelolaan

lahan desa yang penatagunaannya telah direncanakan dan disepakati bersama.

Proses penatagunaan mana merupakan kesepakatan seluruh anggota masyarakat

melalui perwakilannya yang berperanserta dalam perencanaan partisipatif

penatagunaan lahan desa (P3LD). Rumusan kesepakatan yang dikembangkan

menjadi produk hukum desa itu kemudian merupakan pengelolaan tata laksana

interaksi publik yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat desa dan menjadi

acuan utama dalam menyelesaikan konflik kepentingan, baik inter masyarakat

desa maupun dengan desa sekitarnya. Produk hukum mana mengikat kepentingan

masyarakat desa, kedalam dan keluar desanya.
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Untuk itu peserta secara bersama diharapkan dapat :

1. Memiliki wawasan terpadu dalam melihat masa depan desa dengan berbagai

ancaman dan peluangnya, kaitannya dengan dinamika globalisasi dan berbagai

upaya pelestarian sumberdaya alam yang dimilikinya, serta upaya pengendalian

lingkungan hidup agar dicapai kondisi berkelanjutan.

2. Memiliki pemahaman tentang P3LD dan dapat menjelaskan pengertian P3LD

dengan tepat dan benar sehingga P3LD dapat dikembangkan ke berbagai pihak

yang memerlukannya.

3. Menguraikan perspektif lingkungan hidup, tentang partisipasi masyarakat dan

berbagai alat kajian masalah dan potensi desa dengan benar dan yang paling

penting secara umum mampu menjelaskan mekanisme teknis pelaksanaan PLD.

4. Menjadi pelaku utama dalam kegiatan teknis lapangan Penatagunaan Lahan Desa

(PLD), memutuskan bersama berbagai peruntukan lahan-lahan desa (Zonasi),

menetapkan daftar positif dan negatif pengolahan lahan berikut sanksi-sanksi dan

secara bersama mensosialisasikan hasil peruntukan itu sehingga dipahami secara

menyeluruh oleh berbagai pihak (masyarakat desa dan pihak eksternal lainnya).

5. Menyusun hasil kesepakatan bersama dalam bentuk dokumen hukum (Peraturan

Desa – Perdes) yang ditaati oleh masyarakat desa dan menjadi produk hukum

yang mengikat kepentingan seluruh warga masyarakat.

4.2. Ciri-Ciri Perencanaan Partisipatif :

 Terbuka, artinya dapat menerima berbagai masalah sebagai masukan, namun

proses keterbukaan diarahkan kepada isu yang ada kaitannya dengan

penatagunaan lahan desa (PLD).
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 Selektif, artinya semua masalah tersaring dengan efektif. Kajian berupa sketsa

desa dan kalender musim diperkirakan memadai karena mencakup hal-hal yang

berkaitan sinergis dengan penatagunaan lahan desa (PLD).

 Kecermatan memadai, artinya data dan informasi yang diungkapkan cukup

obyektif, dapat dipercaya dan merupakan aspirasi masyarakat.

 Proses berulang, artinya pembahasan terhadap suatu masalah dilakukan secara

berulang sehingga mendapatkan konfirmasi dan rekonfirmasi dari masyarakat.

 Penggalian informasi, artinya dalam menemukan masalah, penggalian informasi

dengan menggunakan alat kajian kondisi desa dengan sumber informasinya

masyarakat desa itu sendiri yang sehari-hari merupakan pelaku utama.

 Triangulasi, artinya selalu memeriksa dan memeriksa ulang berbagai informasi

yang dikembangkan.

4.3. Pendekatan Penerapan P3LD :

Perencanaan Partisipatif Penatagunaan Lahan Desa (P3LD) berlangsung dalam bentuk

Semiloka ( Seminar dan Lokakarya). Seminar ditujukan untuk memberikan gambaran/

wawasan tentang berbagai masalah yang ada diluar jangkauan pemikiran/ faktor eksternal

bagi masyarakat desa. Gambaran eksternal yang berorientasi jauh kedepan diperlukan

dalam mengembangkan ide-ide kreartif / pemikiran masyarakat untuk mendukung proses

perencanaan yang berdampak lebih jangka panjang. Lokakarya ditujukan untuk menggali

aspirasi masyarakat desa, memformulasi berbagai potensi yang dimilikinya serta

permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berdampak panjang dan

berulang-ulang tiap tahunnya (misalnya kebakaran hutan, kemarau berdampak

kekeringan, banjir, hama tanaman, dll). Proses lokakarya secara metodologis membawa

peserta kepada pengambilan keputusan dan rancangan aksi bersama. Hasil akhir P3LD

merupakan kesepakatan umum masyarakat desa untuk penatagunaan lahan desa berikut

berbagai implikasinya secara kongkrit. Kesepakatan itu dapat diwujudkan dalam

semacam piagam Kesepakatan Penatagunaan Lahan Desa (KPLD).
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4.4. Unsur-Unsur dalam Perencanaan Partisipatif :

 Para pembicara dalam Seminar yang membahas tentang :

o Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pola Pemantauan, Lingkungan

global dan nasional secara umum; perlunya pengendalian dan pemantauan

dampak lingkungan; Kaitan pengelolaan lingkungan dengan pembangunan

daerah; Pengendalian dan pemantauan kebakaran lahan dan dasar hukum

yang melatar belakanginya; Perkembangan terakhir pengelolaan

lingkungan dan pola pemantauan, berkaitan dengan otonomi daerah ;

o Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan, Pengelolaan SDA

berkelanjutan dan pembangunan daerah di era otonomi; Pola

pengelolaannya; Dampak kebakaran lahan berkaitan dengan pelestarian

SDA; Dasar hukum Pendekatan Pengelolaan SDA berkelanjutan dan

perkembangan terkini berkaitan dengan otonomi daerah ;

o Penatagunaan Lahan , Deskripsi dan prinsip-prinsip tentang Tata Guna

Lahan, Perencanaan Tata Ruang, Pola Peruntukannya, Pola Penatagunaan

lahan terpadu dalam pembangunan wilayah, Penatagunaan bersama

partisipasi dan pengembangan masyarakat desa ;

o Penetapan Hukum hasil-hasil P3LD. Setelah penetapan ruang,

selanjutnya bagaimana menetapkan keberlanjutan hasil perencanaan

melalui Perdes dan didukung Perda (legal drafting). Dasar hukum

penatagunaan lahan desa dalam pengembangan wilayah berbasis otonomi

dan Perkembangan terkini penerapan penatagunaan lahan nasional dan

khususnya di Sumatera Selatan berkaitan dengan otonomi daerah.

 Kelompok Perencana / Representasi Masyarakat Desa, dapat terdiri dari

perwakilan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat (Perangkat Desa, BPD,

Pemuka Agama, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Wanita, Pemuda, dll) yang

berpartisipasi dalam proses perencanaan penatagunaan lahan desa.

 Pemandu/ Fasilitator, adalah pihak yang membantu memperlancar kegiatan

perencanaan, mendorong tercapainya kesepakatan-kesepakatan peserta
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perencanaan dan menjamin keberlangsungan penerapan P3LD. Pemandu

sedapatnya masyarakat desa sendiri yang sudah terlatih, namun tahap awal kalau

perlu dapat didatangkan pemandu dari luar desa.

 Metode Perencanaan partisipatif, merupakan serangkaian tehnik / alat bantu

yang digunakan secara berurutan yang memberikan peluang partisipasi peserta

P3LD seluas-luasnya.

 Alat Peraga/ visualisasi, merupakan alat bantu untuk menggambarkan,

memperlihatkan dan merekam secara rinci informasi, pendapat dan keputusan dari

anggota kelompok sehingga alur pembahasan menjadi runut dan terukur.

 Pemeran perencanaan partisipatif selain (a) pemandu adalah : (b) seorang

sekretaris yang mencatat/ merekam hasil proses perencanaan tahap pertahap ; (c)

pengamat yang memantau kelancaran proses (biasanya co-pemandu) serta (d)

peserta P3LD itu sendiri.

4.5. Waktu :

Untuk proses perencanaan partisipatif khusus PLD dibutuhkan waktu sekitar 4 hari

efektif.

4.6. Tempat :

Dapat menggunakan ruang yang cukup luas di desa, misalnya balai desa, tempat ibadah

atau ruang terbuka yang dipasangi tenda. Mungkin juga dibawah pohon yang rindang

kalau mendukung peserta untuk bisa berkonsentrasi dalam mengikuti acara. (Intinya :

semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah).

4.7. Tingkatan Perencanaan :

P3LD dapat dilakukan disemua tingkatan dan lapisan masyarakat, seperti kelompok tani,

ibu-ibu PKK, Dasa Wisma, RT/RW, Dusun, Desa/ kelurahan atau tingkat antar 2 desa

atau lebih untuk desa-desa bersebelahan). Untuk desa yang lokasi dusunnya berjauhan,

P3LD dapat mulai dilakukan perdusun. Hasil P3LD lalu dibawa ke forum desa untuk
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disinergikan sehingga diperoleh hasil tingkat desa. Hasil P3LD dapat pula dibawa ke

forum antar desa (Cluster system) untuk disinergikan dan dicarikan konsensus bersama,

misalnya untuk menetapkan batas desa yang belum ada sebelumnya atau untuk

mensinkronkan peruntukan, misalnya lahan bersebelahan diserasikan peruntukannya agar

diperoleh manfaat optimal dari segi luasan dan komoditi).

4.8. Peralatan :

Alat bantu tulis menulis dapat berupa :

 Papan tulis dan kapur

 Papan tancap dan kartu (bahan karton warna warni)

 Jarum pentul / paku tancap

 Lem kertas

 Gunting / silet / pisau

 Kertas dinding / koran

 Spidol Alat kajian desa berupa formulir isian

 Komputer, Screen & LCD (kalau dimungkinkan)

4.9. Proses Penerapan P3LD,

Rangkaian penerapan P3LD, secara ringkas dapat berlangsung dalam tahap pertahap yang

saling kait mengkait, sebagai berikut :

1. Seminar berupa ceramah dari para narasumber yang berkompeten dibidangnya,

membahas antara lain : (a) Pengelolaan lingkungan hidup dan pola pemantauan;

(b) Pengelolan sumberdaya alam berkelanjutan; (c) Penatagunaan lahan dan

2. Diskusi partisipatoris antar peserta dengan pendekatan interpretasi gambar untuk

melihat posisi masyarakat desa dalam konteks global.
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3. Penggalian masalah desa dengan alat kajian : Sketsa Desa, untuk menggali

masalah yang berhubungan dengan keadaan sumberdaya fisik (alam dan buatan)

serta menemukenali potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah.

4. Penggalian masalah desa dengan alat kajian : Kalender Musim, untuk menggali

masalah yang berhubungan dengan masa-masa kritis yang bersifat musiman

(berulang-ulang) dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan ekonomi masyarakat

serta potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah.

5. Ketiga masukan diatas (point 1 – 4) dijadikan bahan utama untuk pengambilan

keputusan dalam pemilihan tindakan (prioritas aksi) yang dimulai dengan

pengelompokan masalah dan potensi/ peluang untuk mengatasi masalah. Tahap

pertahap mencapai bagian akhir :

a. Pengelompokan masalah

b. Penentuan peringkat masalah

c. Pengkajian tindakan pemecahan masalah

d. Penentuan peringkat tindakan

e. Menyusun Rencana (jangka pendek, menengah dan panjang, kesepakatan

prinsip / umum dan langkah-langkah kongkrit)

6. Penyusunan Rencana merupakan muara / ujung dari keseluruhan proses P3LD.

Merupakan rumusan kesepakatan bersama masyarakat desa untuk penatagunaan

lahan desa (Piagam KPLD) berikut berbagai implikasi yang mengikutinya. (Kalau

perlu rumusan kesepakatan ditandatangani bersama oleh seluruh peserta P3LD).

Kesepakatan mana diikuti dengan langkah-langkah kongkrit seperti : (a)

Pengorganisasian PLD ; (b) Pembentukan tim teknis dan penanggung jawab; (c)

Surat keputusan Kepala Desa untuk tim teknis ; (d) Pelatihan dan orientasi tim

teknis ; (e) Waktu Pelaksanaan & Pelaksanaan Lapangan; (f) Prasarana / alat

pendukung ; (g) Anggaran ; (h) kemana minta dukungan dan (i) Pola Pengawasan,

dst. Khusus untuk kebutuhan anggaran, dinegosiasikan bersama berapa

dimungkinkan kontribusi lokal / swadaya masyarakat.
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7. Secara rinci dibahas pula rencana lanjutan seperti bagaimana (a) perizinan, (b)

ketentuan hukum yang mengatur PLD, (c) Penyusunan Peraturan Desa (Perdes)

khusus PLD, kapan dimana dan siapa yang terlibat ; (d) Mensosisialisasikan

Perdes melalui konsultasi publik kepada seluruh masyarakat desa; (e) Pengesahan

Perdes dalam rapat khusus Kepala desa dalam sidang khusus Badan perwakilan

Desa/ BPD serta (f) akhirnya mensosialisasikan Perdes PLD berikut hasil PLD

kepada pihak Kecamatan dan Kabupaten.

8. Rencana ini dibuat ter-rinci untuk tahunan (jangka pendek dan menengah) namun

bisa pula jangka panjang, misalnya pertiga tahun atau lima tahun. Untuk PLD,

sangat tergantung pada kondisi lapangan (luas wilayah desa, tenaga tersedia, ada

konflik atau tidak, dukungan fasilitas, kontribusi masyarakat desa dan kerjasama

dengan desa-desa sempadan).

4.10. Catatan Penutup

 Melalui pengkajian masalah dan potensi desa, masyarakat diharapkan mampu

merumuskan apa saja masalah yang dihadapi dan potensi apa yang mungkin

digunakan untuk mengantisipasinya. Masalah yag diungkapkan hendaknya

mengacu pada aspek kunci dalam mengembangkan upaya mengatasi kebakaran

hutan dan lahan. (Masalah adalah keadaan dimana masyarakat tidak

menginginkan hal itu terjadi dan masalah merupakan keadaan negatif yang telah

berlangsung, bukan yang diduga/ diharapkan akan terjadi).

 P3LD merupakan salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa

dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan/ lahan dan pengefektifan

pengelolaan lahan basah serta bergambut di Sumatera Selatan serta mungkin

dapat direplikasi ke wilayah sejenis lainnya di Indonesia.
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BAB V
TEHNIK MEMFASILITASI PROSES

PERENCANAAN PARTISIPATIF PENATAGUNAAN LAHAN DESA

5.1. Pengantar

Dalam beraktifitas di masyarakat, tidak mungkin rasanya menyusun suatu teknik fasilitasi

khusus, yang baku, tepat guna dan bisa diaplikasikan dimana saja di seluruh Indonesia.

Aktifitas kemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya / tradisi

lokal, tingkat ekonomi masyarakat, pola interaksi antar stake-holders, situasi politik

setempat, kondisi kekinian dan paling penting tingkat pendidikan rata-rata anggota

masyarakat. Jadi sangat kontekstual yang memiliki relevansi setempat sehingga antisipasinya

harus beragam dan memerlukan berbagai improvisasi di lapangan. Tehnik fasilitasi mana

akan mengalami perubahan seiring perkembangan dinamika dalam masyarakat dengan

berjalannya waktu.

Mengingat aktifitas pengelolaan masyarakat adalah seni memfasilitasi banyak orang,

me”manage” perasaan individual / kolektif dan mendorong kelompok masyarakat untuk

mampu memformulasi tujuan-tujuan bersama, maka human relation skill, social

communication skill dan leadership qualification adalah faktor penunjang utama keberhasilan

interaksi dengan masyarakat tertentu. Kapasitas individual fasilitator akan menentukan laju

keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan bernuansa partisipatif.

Berikutnya, keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan masyarakat sangat

ditentukan pula oleh kinerja dan penampilan para pelakunya, minat dan moral serta

empatinya terhadap masyarakat yang difasilitasi. Pada umumnya dalam perencanaan, citra

yang dibawakan sang fasilitator dalam memandu prosesnya sangat berpengaruh pada

pencapaian hasil yang diinginkan. Latar belakang fasilitator, pengalaman kerjanya dan minat

serta perhatiannya terhadap masyarakat yang biasanya tercermin dari perilakunya di depan

forum yang bersifat partisipatif akan sangat mendukung keberhasilan proses pemfasilitasian.

Tanpa ingin menggurui karena dalam tradisi memfasilitasi “semua orang adalah guru, semua

tempat adalah sekolah dan semua fenomena adalah substansi yang perlu dipahami”, maka

berikut ini beberapa pengalaman yang perlu diambil maknanya oleh para fasilitator untuk
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meningkatkan kinerja dalam memfasilitasi Perencanaan Partisipatif Penatagunaan Lahan

Desa (P3LD).

5.2. Mengembangkan Sikap Berpikir Positif

Lebih baik menyalakan satu lilin daripada bergelap-gelap. Dalam setiap persoalan

pandanglah apa saja yang positip dari setiap orang atau keadaan dan bangunlah hal yang

konstruktif daripadanya, ketimbang membiasakan diri untuk berpikiran negatif, mengeritik

ataupun mengeluh. Banyak kesempatan untuk mempraktekkan metoda berpikir positif ini,

karena tiap hari kita dihadapkan kepada berbagai masalah yang harus diselesaikan. Hidup

akan lebih berarti bila masalah-masalah itu mudah diatasi, tujuan lebih mudah pula dicapai,

kesalahan-kesalahan yang dilakukan kurang menyulitkan, dan proses pencapaiannya

membuat hidup bergairah untuk sesuatu tantangan lain berikutnya. Beberapa petunjuk saja :

 Berbuatlah apa saja yang anda yakini sebagai benar, jangan takut melakukan

kesalahan. Kalaupun keliru, justru anda akan belajar dari kekeliruan itu dan tak akan

mengulangi kekeliruan yang sama dimasa mendatang,

 Berpikirlah tentang orang lain, tidak ada contoh yang lebih baik ketimbang belajar

dari pengalaman memahami orang lain.

 Tingkatkan kapasitas diri dengan cara bersikap terbuka terhadap gagasan baru, jangan

menentang perubahan.

 Dalam berbicara, senantiasalah bersikap realistis dan penuh harapan. Ajukanlah usul

pemecahan daripada mengeluh atas masalah-masalah yang dihadapi.

 Dalam menulis surat - satu kata pujian saja - akan membangkitkan perasaan yang

lebih mendorong tumbuhnya rasa tanggungjawab yang lebih besar. Berikanlah

penghargaan untuk setiap pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik.

 Bantulah orang lain memandang sisi yang terang, daripada mengajak orang untuk

berbicara tentang kelamnya kegelapan.

5.3. Membangun Suasana “Penghargaan”.

Suasana penghargaan yang dibangun sangat menentukan keberhasilan pemfasilitasian proses

sebuah perencanaan, untuk itu :
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 Tunjukkan penghargaan kepada orang lain. Tumbuhkan kebiasaan

"memperhatikan" orang lain, senantiasalah menaruh perhatian pada usaha orang lain.

Biasakanlah berkata benar/ jujur dalam menyampaikan penghargaan. Ucapkanlah

terima kasih dimana saja dan kepada siapa saja yang telah mengorbankan waktu

mereka untuk anda.

 Ikhlas dalam memuji. Semua orang ingin dianggap pandai dan terdidik. Orang

senang dengan pujian, karena itu pujilah dengan ikhlas. Kalau anda memuji seorang

anak yang digendong ibunya, berarti anda juga telah memuji ibunya.

 Pandanglah apa saja yang baik dari diri orang lain. Kalau ada yang berbuat kurang

baik, lihatlah kebaikannya. Kalau ada orang yang merasa ragu dengan kemampuan

dirinya, bangkitkanlah kepercayaan dirinya dengan memujinya dan dengan

mengungkapkan potensi dirinya.

 Bangkitkanlah semangat orang lain. Kalau anda mendatangi sebuah forum,

bertanyalah pada diri anda "apa yang dapat saya sumbangkan pada forum ini"?,

"dapatkah kehadiran saya membuat orang lain menjadi senang"? "seberapa besar

kemampuan/ minat saya untuk itu "?. Lakukanlah hal itu ketika anda harus berpikir

untuk melakukannya. Kesempatan yang muncul tak akan terulang lagi.

 Kembangkan sikap toleransi dan menghormati orang lain. Pandanglah motif yang

baik dibelakang setiap perbuatan orang lain. Bila orang lain berkata "mari saya bantu

mengerjakannya", janganlah dipandang bahwa orang itu menganggap anda tidak

becus mengerjakannya, tapi justru ingin meringankan beban anda.

 Praktek berbuat baik. Gambarkan diri anda dalam kacamata pandang orang lain,

cobalah memahami mengapa orang berbuat seperti yang dilakukannya. Ingat

kelemahan dan kesalahan anda sendiri dalam memahami kesalahan orang lain.

Bantulah dan berikanlah bantuan kepada orang lain dalam memecahkan masalah yang

dihadapinya.

 Ringankan beban orang lain. Tentunya semampu anda, bisa dalam mengatasi hal

emergency ataupun sekedar mendoakan keselamatan/ kebahagiaan orang lain.

 Berlakulah gembira. Berbuatlah gembira dan anda akan menjadi gembira.

Berikanlah perhatian yang lebih pada yang menyenangkan dan yang baik bagi pribadi

orang. Kesampingkan kesalahannya. Jangan dan hindarilah emosi yang tidak
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menyenangkan seperti marah, takut dll. karena emosi begini justru akan menimbulkan

perasaan sedih.

 Belajar untuk tersenyum.Tersenyumlah pada dirimu sendiri sehingga hatimu akan

dihangatkan oleh kegembiraan. Sekali-kali, tertawalah keras-keras sehingga anda

akan terbiasa dengan tertawa itu sendiri. Senyum dan gelak-tawa akan membawa

anda ke dunia lain, dunia penuh harapan dan keberanian.

5.4. Menjadi Seorang Fasilitator yang Baik

Karakter utama seorang fasilitator yang baik adalah ia bersikap netral pada subtansi yang

direncanakan (content neutral). Content neutral berarti ia tidak mengambil posisi pada isu

yang sedang dibicarakan dan tidak memiliki kepentingan pada hasil yang dicapai dari proses

tersebut. Peran utama seorang fasilitator adalah menjadi pemandu proses (process guide). Ia

selalu mencoba proses yang terbuka, inklusif, dan adil sehingga setiap individu berpartisipasi

secara seimbang dan membangun ruang sama supaya semua pihak bisa sungguh-sungguh

berpartisipasi.

5.4.1. Menjadi Fasilitator yang netral terhadap substansi dalam Proses partisipatoris.

Perlu dibedakan peran fasilitator dari peran penyuluh, narasumber atau pengamat.

 Pengamat : Bisa memberikan umpan balik kalau diminta (Sedikit memberi

pengarahan dan sedikit pula mengajukan pertanyaan)

 Narasumber : Menyediakan solusi sendiri (Banyak memberi pengarahan tapi Sedikit

mengajukan pertanyaan)

 Penyuluh : Memberi saran bila diminta (Banyak memberi pengarahan dan banyak

mengajukan pertanyaan)

 Fasilitator : Bisa membantu formulasi pilihan-pilihan bila diminta (Sedikit memberi

pengarahan tapi banyak mengajukan pertanyaan)

5.4.2. Tujuan dan Tantangan Menjadi Content Neutral

Mengapa penting menjadi content neutral? Jika Anda menfasilitasi hendaknya tidak

memberikan nasehat khususnya jika tidak benar-benar diminta. Bahkan bila diminta-pun,

Anda jangan sering-sering membantu. Nasehat adalah pengarahan kepada kelompok apa
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yang Anda pikir hendaknya (atau sebaliknya) mereka lakukan. Ini berangkat dari nilai-nilai

yang Anda pikir lebih baik. Nasehat Anda berarti mengabaikan bahwa setiap orang itu

berbeda. Pengalaman mereka berbeda-beda karena setiap keputusan yang mereka ambil pasti

selalu berbeda-beda. Apa tantangan menjadi content neutral ? Apa yang Anda lakukan saat

Anda diminta memberikan nasehat sebagai seorang fasilitator ? Anda dapat menggunakan

beberapa contoh tanggapan atau pertanyaan tidak langsung yang diuraikan berikut ini:

 Apa ada pilihan-pilihan lain atau alternatif yang bisa Anda pikirkan ?

 Apa keuntungan dan kelemahan pilihan-pilihan ini, menurut pendapat Anda ?

 Saya menyarankan Anda menjawab pertanyaan itu untuk Anda pribadi ?

 Apakah Anda ingin kelompok membuat beberapa saran ?

 Apa Anda minta opini saya ?

5.4.3. Tujuan dan Tantangan menjadi Pemandu Proses

Mengapa peran sebagai pemandu proses penting ? Kebanyakan kelompok masyarakat

dampingan memiliki kecenderungan pada substansi, hasil dan kegiatan tertentu. Karena

itulah mereka mau berkumpul bersama. Bagaimanapun jika kegiatan itu tidak menjadi

sesuatu yang rutin maka kerapkali tidak memadai untuk fokus sepenuhnya pada substansi.

Kebanyakan kelompok tidak menyadari pentingnya proses. Mereka tidak tahu bagaimana

cara memandu proses atau mereka tidak pada posisi melakukan itu. Fasilitator, karena ia

bersikap content neutral, memiliki posisi mengelola proses. Fasilitasi adalah proses

dinamika pergerakan suatu kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan mereka bersama.

Apa tantangan menjadi Pemandu Proses? Kebanyakan kelompok yang Anda sering bekerja

dengan mereka, boleh jadi para anggota kelompok memiliki pandangan berbeda, tentang

peran atau pekerjaan Anda. Untuk itu saat diminta membantu kelompok tersebut, Anda perlu

melakukan beberapa hal berikut:

 Kejelasan harapan anggota kelompok atas peran Anda

 Membuat pemahaman bersama tentang peran seorang fasilitator

 Kejelasan peran Anda sebagai fasilitator
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Bagaimana dengan keahlian yang dimiliki seorang fasilitator ? Jika Anda tidak bisa

membagi pengetahuan kepada mereka, lantas bagaimana dengan keahlian atau kepakaran

yang Anda miliki ? Adalah penting mengingatkan bahwa etika di atas tidak melarang sama

sekali Anda membagi keahlian atau kepakaran yang Anda miliki kepada kelompok. Jika ada

seorang sarjana kehutanan dan diminta kelompok menjelaskan tentang seluk beluk

menanam sebuah tanaman tertentu, Anda bisa berbagi pengetahuan dengan mereka. Tetapi,

dalam kasus ini, Anda bukanlah seorang fasilitator !! Titik.

5.4.4. Tips untuk menciptakan keseimbangan dalam dinamika kelompok

Menyeimbangkan dinamika kelompok memerlukan kombinasi yang efektif dari berbagai

ketrampilan fasilitasi seperti; mengamati, menyimak, mendiagnosis, memberikan umpan

balik, membuat model, menyemangati dan mengelola konflik. Beberapa tips umum antara

lain:

 Mencoba untuk memahami sebanyak mungkin sifat-sifat dari anggota kelompok.

 Memfasilitasi penyusunan norma kelompok dan selalu menjadikannya sebagai

rujukan.

 Mencermati sejauh mana tahapan kelompok telah terbangun, dan peranan dari tim,

dan jika diperlukan mintalah agar kelompok juga mencermati hal yang sama.

 Mengembangkan kepekaan dan berbagi tanggung jawab dengan kelompok.

 Memberikan umpan balik konstruktif kepada kelompok dan anggota mengenai

perilaku mereka.

 Bentuk aturan dari perilaku yang tepat dan seperti yang diharapkan.

 Bentuk kelompok kecil dengan sangat berhati-hati.

 Minta nasihat dari orang di luar kelompok jika perlu.

5.4.5. Tips untuk mengelola anggota kelompok yang sulit

Berikut ini adalah tipe-tipe anggota kelompok yang perilakunya bisa mengakibatkan

kesulitan dalam kelompok, disertai pilihan tentang bagaimana mengelola mereka.
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Perilaku Intervensi yang mungkin dilakukan

Pendiam / Pemalu Hargai peran serta apa pun. Di luar kelompok semangati dia.

Berikan umpan balik secara tersendiri. Beri waktu untuk

mempersiapkan suatu topik, dengan cara memberi tahu

sebelumnya. Luangkan waktu. Berikan waktu. Bersabarlah.

Undang untuk bicara atau uji pemahaman dari waktu ke waktu.

Tempatkan dalam kelompok yang saling membantu. Bentuk

kelompok lebih kecil.

Penghalang Periksa alasan. Berikan umpan balik. Sesuaikan dan ingatkan

aturan kelompok. Beri tanggung jawab dalam kelompok. Hadapi

perilakunya jika terjadi. Dukung/perkuat perilaku lain. Berikan

waktu di luar kelompok.

Agresor Cari penyebabnya dan hilangkan jika mungkin. Berikan umpan

balik. Rubah kelompok. Ingatkan kelompok tentang aturan.

Hadapi perilakunya ketika terjadi dan perkuat perilaku lain

ketika terjadi. Bentuk alternatif non-agressif. Diskusikan

akibatnya dengan keseluruhan kelompok.

Dominator Luangkan waktu. Berikan umpan balik. Catat tingkat

keikutsertaan.Tempatkan dengan tipe-tipe lain yang semacam.

Tempatkan dalam kelompok yang sama dengan fasilitator. Minta

diam. Undang untuk ikut bertanggung jawab atas peran serta

yang lain. Kembangkan sikap penghargaan terhadap orang lain.

Menarik diri Periksa alasannya. Berikan peran dalam memilih tugas.

Tawarkan pilihan kerja. Perkuat, semangati, dukung

keikutsertaan. Berikan tanggung jawab. Tantang jika sesuai.

Tempatkan bersama dengan kelompok inti yang memotivasi.

Terima dan bersabarlah. Cari terus keterlibatan yang masih

mungkin.

Pelawak Diskusikan dalam kelompok mengenai kegunaan dan

penyalahgunaan humor. Hadapi perilakunya. Berikan umpan

balik – beri waktu untuk berubah. Dukung perilaku yang berbeda
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dari yang ini.

Penyendiri Tunjukkan sikap menerima. Berikan umpan balik jika sesuai.

Berikan dukungan khusus. Alokasikan peran atau tanggung

jawab khusus. Dukung – ciptakan kesempatan untuk meraih

penghargaan.

5.4.6. Membangun Proses dengan Memanfaatkan Peran Positif dalam Kelompok

Sebagai seorang fasilitator, Anda seharusnya siap mengidentifikasi orang-orang yang

mempunyai peran konstruktif dalam kelompok. Orang-orang ini bisa membantu

mengimbangi perilaku yang menyulitkan dalam kelompok.

Jenis-jenis karakter atau perilaku konstruktif dan karakteristiknya

 Inisiator, mengusulkan gagasan-gagasan baru untuk didiskusikan serta pendekatan-

pendekatan baru untuk mengatasi masalah.

 Pemberi opini, menyampaikan pandangan-pandangan yang relevan dan menawarkan

solusi lainnya.

 Pembangun, membangun dari apa yang diusulkan orang lain.

 Pemberi klarifikasi, memberikan contoh-contoh relevan, menawarkan alasan,

mencari pengertian dan pemahaman, melakukan klarifikasi atas masalah.

 Penguji, mengangkat pertanyaan-pertanyaan untuk ‘menguji’ apakah kelompok

sudah siap mengambil keputusan.

 Pembuat Kesimpulan, melakukan review atas diskusi dan menyimpulkannya.

 Penantang, menantang kelompok agar berpikir kritis tentang gagasan mereka sendiri

 Pereda Ketegangan, menggunakan humor atau meminta rehat pada saat-saat yang

tepat.

 Pencari Kompromi, mengalah sewaktu dibutuhkan agar kelompok dapat melangkah

maju.

 Pencipta keharmonisan, membantu menciptakan suasana harmonis

 Pemberi Semangat, memberi semangat pada yang lain, bersikap ramah dan memuji

 Penjaga gawang, menjaga agar komunikasi berjalan lancar dan mendorong

partisipasi
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5.5. Nilai-Nilai dalam membangun Partisipasi.

Pada akhirnya, keberhasilan memfasilitasi sangat ditentukan oleh kinerja individual,

komitmen kemasyarakatannya (mental dan moral) yang tercermin dari perilaku keseharian

dan cara pandangnya (mind-set) dalam mendampingi masyarakat. Namun demikian, ada

sistim nilai yang perlu dicermati untuk mendukung nilai-nilai Partisipasi yang akan

dibangun, antara lain :

 Mendorong partisipasi penuh dan mengatasi kebiasaan self-censorship.

Seringkali apa yang dikatakan oleh seseorang bukan yang sesungguhnya dipikirkan.

Kadang-kadang orang tidak ingin ambil resiko. Di dalam kebanyakaan kelompok ada

kebiasaan dimana jika ada yang ingin berbicara maka apa yang dikatakan harus jelas

dan cukup familiar atau menarik sehingga anggota kelompok mendengarkan. Secara

tidak sadar, banyak orang secara terus-menerus mengedit pikiran mereka sendiri

sebelum berbicara. Fasilitator harus menyadari adanya kecenderungan ini dan

membantu peserta untuk mengatasinya. Fasilitator harus mempunyai tehnik dan

sikap yang bisa mendorong peserta untuk mengatakan apa adanya dan didengar oleh

peserta lainnya. Fasilitator harus mengupayakan, bagaimana caranya memberikan

ruang kepada peserta yang pendiam, bagaimana mengurangi munculnya kritik terlalu

dini, dan bagaimana menjaga agar semua orang berpikir dan tetap aktif.

 Mendukung terciptanya pemahaman bersama dan mengatasi pengambilan

posisi yang keras. Sebuah kelompok tidak dapat berfungsi dengan baik jika

anggotanya tidak saling memahami. Biasanya, orang menghadapi kesulitan untuk

membebaskan diri dari pandangan yang kaku atau keras. Fasilitator membantu

kelompok untuk menyadari bahwa kelompok yang produktif mempunyai fondasi

pemahaman bersama. Fasilitator membuat anggota kelompok sadar bahwa

mempertimbangkan pendapat peserta merupakan sesuatu yang berharga. Lebih dari

itu, seorang fasilitator menerima kenyataan bahwa hampir selalu ada kesalah

pahaman dan hal ini seringkali membuat peserta yang terlibat dalam sebuah proses

menjadi frustrasi. Fasilitator sadar bahwa dalam keadaan frustrasi semacam ini,

peserta membutuhkan dukungan dan perlu merasa dihargai. Fasilitator juga

menyadari pentingnya untuk menghargai semua pandangan dan tetap menyimak, agar
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setiap orang merasa percaya diri karena ada yang memahami apa yang mereka

katakan.

 Mendorong terciptanya solusi-solusi inklusif dan mengubah mentalitas menang-

kalah. Bagi para pihak dengan perbedaan yang kuat biasanya sulit untuk

membayangkan bahwa mereka dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan

semua belah pihak. Orang cenderung terjebak dalam pola pikir mencari solusi dan

menyelesaikan konflik sesuai dengan caranya sendiri. Seorang fasilitator andal tahu

bagaimana caranya membantu kelompok mencari gagasan-gagasan inovatif yang

mengandung pandangan semua anggota. Ini tidak mudah dan menantang, karena

kadang-kadang si fasilitator adalah orang satu-satunya yang berpendapat bahwa

alternatif yang inklusif dapat diciptakan. Fasilitator andal mengerti akan cara-cara

membangun kesepakatan yang berkelanjutan. Pada saat seorang fasilitator

memperkenalkan nilai-nilai dan metode-metode yang mendukung tercipatanya solusi-

solusi inklusif, dampaknya cukup kuat. Ketika sebuah kelompok sadar akan kekuatan

yang dimiliki cara berpikir baru seperti ini, mereka biasanya menjadi lebih

bersemangat tentang efektifitas kelompok.

 Mengajarkan tehnik-tehnik berpikir yang baru dan meningkatkan pengelolaan

pertemuan. Mengapa begitu banyak pertemuan yang dikelola dengan buruk ?

Banyak orang akan menyalahkan atasannya, pimpinan rapat, atau ketua. Tetapi

sebetulnya ada kemungkinan bahwa pimpinan pertemuan maupun anggota kelompok

tidak punya ketrampilan dalam proses-proses partisipatif dan metode-metode

kolaboratif. Seorang fasilitator mempunyai kesempatan dan tanggung jawab untuk

mengajarkan kepada kelompok bagaimana caranya merancang dan mengelola tukar

pendapat, penyelesaian masalah, dan / atau proses-proses pengambilan keputusan

dengan efektif.

 Prosedur pengelolaan pertemuan yang dirancang baik. Prosedur yang jelas dan

eksplisit merupakan ketrampilan penting yang dapat dipelajari sebuah kelompok.

Bayangkan dampak yang dihasilkan oleh agenda yang buruk perencanaannya.

Bagaimana mungkin sebuah kelompok berfungsi secara efektif jika anggotanya tidak

paham tentang apa yang hendak dicapai? Seorang fasilitator dapat mengajarkan

berbagai prosedur untuk mengadakan pertemuan yang sukses.
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 Kegiatan-kegiatan berpikir yang terstruktur. Kadang-kadang sebuah kelompok

perlu dibantu agar tetap fokus pada hal yang sama pada waktu yang sama. Di saat-

saat seperti ini, kegiatan berpikir yang terstruktur seperti brainstorming dapat sangat

membantu. Fasilitator dengan jam terbang tinggi akan mempunyai koleksi kegiatan-

kegiatan berpikir yang bisa ditawarkan pada kelompok di saat yang tepat.

 Bahasa yang jelas untuk menggambarkan dinamika kelompok. Jika seorang

fasilitator mendukung kelompok dalam melakukan refleksi atas dinamika

kelompoknya sendiri dan kemudian mengaitkannya dengan teori atau model

dinamika kelompok, fasilitator membantu kelompok menarik diri dari materi diskusi

dan fokus pada proses sehingga dinamika pertemuan juga dapat ditingkatkan.

 Tampil apa adanya. Memfasilitasi proses partisipatoris akhirnya terpulang kepada

karakter dan penampilan efektif fasilitator, artinya fasilitator yang baik adalah

mereka yang mencoba hadir sebagai dirinya dan apa adanya. Tampil seadanya di

depan masyarakat dengan segala kekurangan dan kelebihannya adalah pilihan paling

efektif dalam memfasilitasi.

5.6. Tipologi Fasilitator

• Pembaca ceramah : (a) Seperti “dosen”; (b) Masukannya sangat teknis

dan njelimet (c) Mungkin “ahli” dalam bidangnya; (d) Sering merupakan

“pelatih luar / guest speaker”(e) Profesinya bukan pelatih.

• Instruktur hebat : (a) Taat pada manual pelatihan/ prosedur ; (b) Agak

kaku dan kurang fleksibel ; (c) Cara penyampaian standar/ monoton.

• Tukang Latihan : (a) Hebat dalam ruangan pelatihan ; (b) Tahu segala

trick ; (c) Beranggapan pelatih tak perlu tahu materi, cukup mengetahui

rencana pelajaran saja (d) Visualisasi hebat sekali (e) Masalahnya : harus

menjaga diri dari pertanyaan yang tidak terjawab karena bisa omong

sembarangan.

• Pembuang Waktu : (a) Karena salah persepsi, peserta tak mendapat apa-

apa dari pelatih

• Pembicara Ahli : (a) Seperti malu dan ingin membantu peserta ; (b)

Seperti mau minta maaf karena kurang teratur ; (c) Sering mengulang-
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ulang bahan ; (d) Kelihatan ahli tapi kaku (e) Peserta harus kerja keras

untuk memperoleh ilmu yang “hebat” darinya

• Pelatih “Profesional” : (a) Cocok untuk segala pelatihan, kecuali

pelatihan yang membutuhkan “instruktur hebat” ; (b) Mampu menangani

kelompok apapun ; (c) Pengetahuan dan pengalaman luas ; (d)

Pengetahuan mengenai tehnik pelatihan sangat dalam ; (e) Sangat ingin

membantu peserta

• Fasilitator Murni : (a) Sering dipakai ; (b) Berfungsi sebagai fasilitator

untuk membantu peserta belajar ; (c) Tak perlu mengetahui topik secara

mendalam ; (d) Membantu peserta belajar sendiri dari sumber mana saja.

• Kawan Kaku : (a) Mengerti bahwa peserta latihan perlu dibantu dan

dibimbing ; (b) Adakalanya tak paham kebutuhan peserta ; (c) Acara

diubah-ubah karena tak tahu pelatihan mau dibawa kemana ; (d) Selalu

mengatakan “ proses yang mengalir” sebagai metode ; (e) Ha..ha..ha.
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LAMPIRAN 1

BAHAN SOSIALISASI

PERENCANAAN PARTISIPATIF PENATAGUNAAN LAHAN DESA (P3LD)

Seputar P3LD :

o Pengertian P3LD

o Mengapa P3LD Perlu Dilakukan

o Mengapa P3LD dilakukan di Tingkatan Desa

o Tujuan dan Sasaran P3LD

o Dasar Hukum untuk Melaksanakan P3LD

o Siapa yang membuat/merumuskan P3LD

o Bagaimana melaksanakan P3LD

o Alur kegiatan P3LD

o Dampak Positif P3LD dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan

Kilas Balik :

o Potret Penatagunaan Lahan di Indonesia

o Potret Sumatera Selatan dan Permasalahan Penggunaan lahan



56

PENGERTIAN P3LD :

P3LD atau Perencanaan Partisipatif Penatagunaan Lahan Desa adalah : Suatu proses perumusan rencana untuk menata
penggunaan lahan desa dimana masyarakat dan para-pihak secara langsung sebagai pelaku dalam merencanakan, mengambil
keputusan, melaksanakan, mengawasi dan mengembangkan tindak-lanjutnya.

Mengapa P3LD di Perlukan

 Dengan menerapkan P3LD, diharapkan dihasilkan sebuah perencanaan penggunaan lahan desa yang sangat sesuai untuk
kondisi setempat sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat.

 Partisipasi P3LD mendorong pengakuan terhadap hak pemanfaatan masyarakat atas sumberdaya alam dan pada gilirannya
akan mendorong terbangunnya sistem pengelolaan yang lebih berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat.

 P3LD menyediakan data spesifik penggunaan ruang desa berdasarkan kebutuhan masyarakat yang bermanfaat bagi
perencanaan tata ruang yang lebih tinggi, tingkat kabupaten (RTRWK) atau tingkat propinsi (RTRWP).

Mengapa P3LD dilakukan ?

 Kebanyakan lahan berada di pedesaan.

 Mayoritas penduduk berada di pedesaan dan memiliki kebutuhan pengembangan yang spesifik, sesuai kondisi alam setempat
dan potensi sosial ekonomi yang dimiliki.

 Masyarakat memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya bagi pengembangan penataan lahan/perencanaan penggunaan
ruang

 Sesuai ketentuan Undang-Undang, Pemerintah berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penggunaan lahan /
perencanaan ruang

 Dapat mengurangi sengketa pengolahan lahan dan SDA karena P3LD melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan
keputusan pengelolaan lahan desa.

 Kualitas pengelolaan lahan di tingkat desa akan mempengaruhi penetapan tata ruang di tingkat kabupaten.
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Tujuan P3LD

 Merancang pengelolaan lahan desa secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek kesesuaian lahan, manfaat sosial
ekonomi dan berlandaskan hukum.

 Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk kembali merenungkan, memikirkan dan merencanakan pemanfaatan sumber
daya alam desa secara bijaksana dan lestari.

Dasar Hukum Pelaksanaan P3LD

 UU No. 22 tahun 1992 tentang Penataan Ruang

 UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraris

 UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

 UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan

 UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup

 UU No. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman

 UU No. 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok pertambangan

 UU No. 13 tahun1980 tentang jalan

 UU No. 11 tahun 1974 tentang pengairan

 PP No. 69 tahun 1966 pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk-bentuk dan tatacara peran serta masyarakat dalam
penataan ruang.

 PP No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

 PP No 10 tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta untuk penataan ruang wilayah.

 PP No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan profinsi sebagai daerah otonom

 PP No. 62 tahun 1998 tentang pelimpahan sebagian urusan bidang kehutanan kepada daerah.

 Keppres No. 75 tahun 1993 Koordinasi pengelolaan tata ruang nasional.
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 peraturan Mendagri no. 09 tahun 1998 tentang peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang di daerah.

 instruksi mendagri no. 24 tahun 1990 tentang penetapan batas desa dan pemetaan wilayah desa dan kelurahan

 Keputusan Mendagri No.09 tahun 1992 tentang penuntunan pelaksanaan rencana pengembangan wilayah.

 Instruksi Mendagri no.46 tahun 1994 tentang Pemasyarakatan pola Tata Desa

 Perda Profinsi Sumsel No.05 tahun 1994 tentang RSTRP (RTRWD) Propinsi Sumsel.

Siapa yang merancang P3LD

P3LD dirancang dan dirumuskan bersama-sama oleh:

 Perangkat desa (Kepala Desa dan jajarannya, BPD dan LPM)

 Masyarakat desa diwakili oleh tokoh masyarakat, masyarakat adat, perwakilan perempuan, perwakilan pemuda, kelompok
tani dll.

 Pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan P3LD seperti pemerintah, investor serta kelompok-kelompok lainnya.

Bagaimana melakukan P3LD

 Menetapkan wilayah Desa sebagai satu kesatuan perencanaan dan menyebarluaskan informasinya kepada seluruh
masyarakat desa.

 Membentuk Komite Pengarah (terdiri dari tokoh kunci dalam masyarakat) dan Tim Teknis yang akan melaksanakan
perencanaan teknis.

 Mengevaluasi sejarah penggunaan lahan yang terdahulu & sekarang, membandingkan harapan yang ingin dicapai dengan
pengalaman serta berbagai permasalahan yang dialami.

 Mengevaluasi kecendrungan masa depan berbasis kebutuhan pengembangan melalui aspirasi para-pihak / masyarakat.

 Memperkirakan potensi lahan dalam batas wilayah desa untuk merancang penggunaan lahan dimasa datang.
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 Menentukan penggunaan lahan yang berpotensi untuk dikembangkan secara bijaksana agar tercapai keseimbangan antara
SDA & SDM serta pemenuhan kebutuhan para-pihak / masyarakat.

 Membahas rancangan sementara penggunaan lahan dan melakukan penyempurnaan berdasarkan masukan masyarakat.

 Menyelesaikan perencanaan penggunaan lahan ke tahap yang lebih rinci (contoh: penetapan peruntukan lahan, pola
pemantauan, pola perizinan, kemungkinan pajak serta subsidi).

Alur Pelaksanaan P3LD

 Diawali dengan Seminar sehari tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penatagunaan Lahan Desa.

 Perencanaan partisipatif.

 Penetapan keputusan desa dalam penatagunaan lahan dan tindak lanjut.

 Pengukuran di lapangan.

 Musyawarah desa untuk menetapkan peruntukan penggunaan lahan.

 Penyusunan Peraturan Desa sebagai dasar hukum Penatagunaan Lahan Desa

Dampak Positif P3LD dalam pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

 Merencanakan penggunaan lahan desa secara tepat sesuai kondisi dan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat lebih menjamin
keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.

 Perencanaan pengelolaan lahan yang disesuaikan dengan kondisi fisiknya akan mengurangi resiko kebakaran.

 Proses partisipatif mendorong masyarakat desa untuk menjalankan kontrol sosial/ pengendalian kebakaran.
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Potret Penatagunaan Lahan di Indonesia

 Pada tahun 1980 perencanaan tata guna lahan yang dilakukan pemerintah Indonesia didasarkan pada Tata Guna Hutan
Kesepakatan (TGHK).

 Berdasarkan TGHK + 73% dari kawasan hutan Indonesia diklaim sebagai tanah yang dikuasai negara.

 Kategorisasi hutan semata-mata didasarkan pada ciri-ciri fisik geografis seperti potensi erosi tanah, curah hujan dan
kemiringan lereng.

 Pengakuan masyarakat menyangkut hak atas tanah maupun penutupan vegetasi tidak begitu menjadi pertimbangan.

Potret Sumsel dan Permasalahan Kebakaran dan Penggunaan Lahan

 Potensi sekaligus ancaman luasan hutan gambut + 2.6 juta ha, dimana 1.1 juta ha-nya merupakan kubah gambut
(Puslitanak, 1999).

 Sumatera Selatan mengalami 2 kali puncak musim kering (Juni dan Juli) sepanjang tahun.

 Tradisi masyarakat dalam pengelolaan lahan dan pemenuhan ekonomi seperti “sonor dan belebung” yang rawan
menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

 Pada umumnya desa belum memiliki ‘Rencana Tata Guna Lahan Desa dan Peraturan Desa yang mengatur tentang Tata
Ruang Desa’.
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Input Lokakarya Partisipatif Output

Pengelompokan
Masalah Desa
berkaitan dgn
Penatagunaan

Lahan Desa

Penetapan
Peringkat
Masalah

Penentuan
Peringkat Aksi

Kesepakatan Umum :
Rencana Tindak Lanjut

Langkah-Langkah
Kongkrit Seperti :

I. Teknis PLD :

(a) Pengorganisasian
PLD; (b) Pembentukan
tim teknis; (c) Pelatihan
tim teknis; (d)
Penanggung jawab; (e)
Waktu Pelaksanaan; (f)
SK kepala Desa (g)
prasarana pendukung, (h)
Budget; (i) Pola
Pengawasan; dll.

II. Rencana lanjutan :
(a) penyusunan Perdes
PLD; (b) Sosialisasi &
Konsultasi publik ; (c)
Pengesahan Perdes, dst

LAMPIRAN 2

Bagan Alur Perencanaan Partisipatif Penatagunaan Lahan Desa (P3LD)

Bahan Kunjungan Lapangan
: Pengelolaan Berbasis

Penatagunaan Lahan Desa

Seminar

Diskusi partisipatoris :
Interpretasi gambar

Pengkajian kondisi desa :
Sketsa Desa

Pengkajian Kondisi Desa :
Kalender Musim
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Lampiran 3

Alur Semikula (Tentatif 1)

Perencanaan Partisipatif Penatagunaan Lahan Desa ( P3LD )

Desa - Desa Prioritas & Pemda di Kabupaten OKI, MUBA dan BANYUASIN

(Seminar dipusatkan di Palembang & Kunjungan Lapangan ke Sumbar dan Riau)

Hari Aktifitas Waktu/Jam
belajar

Materi & Materi Pendukung Pendekatan Fasilitator

1 Seminar 1 Pembukaan : Acara resmi, dibuka oleh Pimpinan MSF tingkat
Propinsi/ wakilnya

Acara formal Fasilitator

Seminar 1 Kontrak Belajar & Ice Breaking

Istirahat

Seminar 2 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pola Pemantauan,
Lingkungan global dan nasional secara umum; perlunya
pengendalian dan pemantauan dampak lingkungan; Kaitan
pengelolaan lingkungan dengan pembangunan daerah;
Pengendalian dan pemantauan kebakaran lahan dan dasar hukum
yang melatar belakanginya; Perkembangan terakhir pengelolaan
lingkungan dan pola pemantauan, berkaitan dengan otonomi
daerah.

Ceramah & Diskusi Nara Sumber

(Dari MSF atau
Perguruan Tinggi/
PSL atau pihak
lainnya yang memiliki
kompetensi)

Ishoma Siang

Seminar 2 Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan, Pengelolaan
SDA berkelanjutan dan pembangunan daerah di era otonomi; Pola
pengelolaannya; Dampak kebakaran lahan berkaitan dengan
pelestarian SDA; Dasar hukum Pendekatan Pengelolaan SDA
berkelanjutan dan perkembangan terkini berkaitan dengan
otonomi daerah.

Ceramah & Diskusi Nara Sumber

(Dari MSF atau
Perguruan Tinggi/
PSL atau pihak
lainnya yang memiliki
kompetensi)
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Istirahat

Seminar 1 Penatagunaan Lahan , Deskripsi dan prinsip-prinsip tentang
Tata Guna Lahan, Perencanaan Tata Ruang, Pola Peruntukannya,
Pola Penatagunaan lahan terpadu dalam pembangunan wilayah,
Penatagunaan bersama partisipasi dan pengembangan masyarakat
desa, Bagaimana menetapkan keberlanjutan hasil perencanaan
melalui Perdesdan didukung Perda, Dasar hukum penatagunaan
lahan dalam pengembangan wilayah berbasis otonomi dan
Perkembangan terkini penerapan penatagunaan lahan nasional dan
khususnya di Sumatera Selatan berkaitan dengan otonomi daerah

Ceramah & Diskusi Nara Sumber

(Dari MSF atau
Perguruan Tinggi/
PSL atau pihak
lainnya yang memiliki
kompetensi)

Ishoma Sore

Seminar 2 Penatagunaan Lahan (lanjutan) Ceramah & Diskusi Narasumber (lanjutan)

Istirahat Malam

2 Seminar 1 Diskusi Partisipatoris : Memahami Permasalahan Lingkungan
Global, posisi desa dalam interaksi global dan antisipasi berbasis
potensi serta kendala yang dihadapi masyarakat

Interpretasi gambar
dan menyimpulkan
bersama

Fasilitator

Diskusi Refleksi 1 Kesimpulan dan Penajaman Pemahaman Peserta terhadap materi
Seminar dan posisi desa dalam konteks global

Diskusi Pleno Fasilitator

Istirahat

Persiapan Kunjungan
Lap.

2 Mengenal Perencanaan Partisipatif dalam Penatagunaan Lahan
Desa (P3LD)

Diskusi kelompok dan
Pleno

Fasilitator

Ishoma Siang

Perjalanan ke Sumbar 1400 /17.00 Perjalanan ke Padang, Jatayu, 14.40 dari Palembang, menginap di
Padang

Ishoma Sore

Kunjungan Lap. ke
Sumbar

2 Pengenalan : Konsep “ Parak “ dalam melestarikan tataguna
lahan berbasis masyarakat Nagari Koto Malintang – Kabupaten
Agam

Ceramah dan diskusi Narasumber : Ir.
Syafrizaldi (CBFM –
KKI Warsi Sumbar)
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Istirahat Malam

3 Kunjungan Lap. Ke
lokasi Parak di Koto
Malintang - Agam

2

7

Perjalanan ke Koto Malintang – Kabupaten Agam

Dialog dengan Tokoh Masyarakat Koto Malintang dan peninjauan
keliling sistem “Parak Nagari”

Dialog antar masy. &
Peninjauan lapangan

Narasumber :
Pemangku Adat Koto
Malintang & Wali
Nagari

Kunjungan Lap. Ke
lokasi Parak di Koto
Malintang - Agam

3 Menginap di Maninjau

Diskusi penajaman pola parak dalam menerapkan pendekatan tata
guna lahan berbasis masyarakat

Diskusi Kelompok &
Pleno

Fasilitator & Ir.
Syafrizaldi

Istirahat malam

4 Kunjungan lapangan
ke Riau

14 Perjalanan ke Riau (Kab. Indragiri Hilir) dan Menginap di
Tembilahan

5 Kunjungan lapangan
ke Riau

2 Pengantar : Konsep “Parit” dalam mengefektifkan lahan basah di
Kabupaten Indragiri Hilir (Bumi Seri Gemilang Negeri Seribu
Parit)

Ceramah & tanya
jawab

Narasumber : Dinas
pertanian dan
perkebunan Kab. Inhil

Kunjungan lapangan
ke lokasi 1000 Parit

7 Dialog dengan masyarakat petani Indragiri Hilir & Kunjungan
lapangan (bisa naik speed-boat)

Dialog & Tanya
jawab.

Narasumber : Tokoh
petani kelapa Inhil.

Istirahat Sore

Kunjungan lapangan
ke Riau

2 Diskusi Penajaman pola parit dalam mengefektifkan lahan basah
di Indragiri Hilir.

Diskusi pleno Narasumber : Dinas
Pertanian dan
Perkebunan Inhil

Istirahat malam

6 Perjalanan Inhil –
Jambi - Palembang

12 Sampai di Palembang diperkirakan malam hari.

7 Istirahat malam

7 Diskusi 2 Evaluasi Kunjungan lapangan dan Membahas rencana tindak
lanjut.

Diskusi pleno Fasilitator

Makan siang & Pulang ke desa masing-masing
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Alur Semikula ( Tentatif 2 )

Perencanaan Partisipatif Penatagunaan Lahan Desa ( P3LD )

Desa - Desa Prioritas & Pemda di Kabupaten OKI, MUBA dan BANYUASIN

(Seminar dipusatkan di Palembang & Kunjungan Lapangan ke Kalteng dan Yogyakarta)

Hari Aktifitas Waktu/Jam
belajar

Materi & Materi Pendukung Pendekatan Fasilitator

1 Seminar 1 Pembukaan : Acara resmi, dibuka oleh Pimpinan MSF tingkat
Propinsi/ wakilnya

Acara formal Fasilitator

Seminar 1 Kontrak Belajar & Ice Breaking

Istirahat

Seminar 2 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pola Pemantauan,
Lingkungan global dan nasional secara umum; perlunya
pengendalian dan pemantauan dampak lingkungan; Kaitan
pengelolaan lingkungan dengan pembangunan daerah;
Pengendalian dan pemantauan kebakaran lahan dan dasar hukum
yang melatar belakanginya; Perkembangan terakhir pengelolaan
lingkungan dan pola pemantauan, berkaitan dengan otonomi
daerah.

Ceramah & Diskusi Nara Sumber

(Dari MSF atau
Perguruan Tinggi/
PSL atau pihak
lainnya yang memiliki
kompetensi)

Ishoma Siang

Seminar 2 Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan, Pengelolaan
SDA berkelanjutan dan pembangunan daerah di era otonomi; Pola
pengelolaannya; Dampak kebakaran lahan berkaitan dengan
pelestarian SDA; Dasar hukum Pendekatan Pengelolaan SDA
berkelanjutan dan perkembangan terkini berkaitan dengan
otonomi daerah.

Ceramah & Diskusi Nara Sumber

(Dari MSF atau
Perguruan Tinggi/
PSL atau pihak
lainnya yang memiliki
kompetensi)

Istirahat
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Seminar 1 Penatagunaan Lahan , Deskripsi dan prinsip-prinsip tentang
Tata Guna Lahan, Perencanaan Tata Ruang, Pola Peruntukannya,
Pola Penatagunaan lahan terpadu dalam pembangunan wilayah,
Penatagunaan bersama partisipasi dan pengembangan masyarakat
desa, Bagaimana menetapkan keberlanjutan hasil perencanaan
melalui Perdesdan didukung Perda, Dasar hukum penatagunaan
lahan dalam pengembangan wilayah berbasis otonomi dan
Perkembangan terkini penerapan penatagunaan lahan nasional dan
khususnya di Sumatera Selatan berkaitan dengan otonomi daerah

Ceramah & Diskusi Nara Sumber

(Dari MSF atau
Perguruan Tinggi/
PSL atau pihak
lainnya yang memiliki
kompetensi)

Ishoma Sore

Seminar 2 Penatagunaan Lahan (lanjutan) Ceramah & Diskusi Narasumber (lanjutan)

Istirahat Malam

2 Seminar 1 Diskusi Partisipatoris : Memahami Permasalahan Lingkungan
Global, posisi desa dalam interaksi global dan antisipasi berbasis
potensi serta kendala yang dihadapi masyarakat

Interpretasi gambar
dan menyimpulkan
bersama

Fasilitator

Diskusi Refleksi 1 Kesimpulan dan Penajaman Pemahaman Peserta terhadap materi
Seminar dan posisi desa dalam konteks global

Diskusi Pleno Fasilitator

Istirahat

Persiapan Kunjungan
Lap.

2 Mengenal Perencanaan Partisipatif dalam Penatagunaan Lahan
Desa (P3LD)

Diskusi kelompok dan
Pleno

Fasilitator

Ishoma Siang

Perjalanan ke
Yogyakarta

1400 /17.00 Perjalanan ke Yogya via jakarta , Jatayu, 14.00 dari Palembang,
menginap di Kulon Progo

Ishoma Sore

Kunjungan Lap. ke
Yogyakarta

2 Presentasi : Penerapan P3MD di tingkat Desa (Musbangdes),
UDKP di Kecamatan dan Rakorbang di tingkat Kabupaten Kulon
Progo.

Ceramah dan diskusi Narasumber :
Pimpinan Kabupaten
Kulon Progo

Istirahat Malam
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3 Kunjungan Lap. Ke
lokasi Pedesaan di
Kabupaten
Kulonprogo

2

7

Perjalanan ke Desa-desa di Kabupaten Kulon Progo

Dialog dengan Tokoh Masyarakat Desa / Kecamatan tentang
keunggulan dan kendala penerapan P3MD dalam melakukan
perencanaan

Dialog antar masy. &
Peninjauan lapangan

Narasumber :
Pimpinan Desa dan
Kecamatan

Kunjungan Lapangan 3 Menginap di Yogyakarta

Diskusi penajaman pola P3MD dalam menerapkan perencanaan
berbasis partisipasi masyarakat

Diskusi Kelompok &
Pleno

Fasilitator

Istirahat malam

4 Kunjungan lapangan
ke Kalteng

14 Perjalanan ke Kabupaten Kapuas di Kalteng, Menginap di
Kabaupaten

5 Kunjungan lapangan 2 Pengantar : Konsep pengelolaan lahan basah / lahan gambut di
Kabupaten kapuas

Ceramah & tanya
jawab

Narasumber : Kepala
Bappeda Kabupaten
Kapuas

Kunjungan lapangan
ke lokasi pedesaan

7 Dialog dengan masyarakat petani/ pedesaan di Kabuapten Kapuas Dialog & Tanya
jawab.

Narasumber : Tokoh
petani Pedesaan
Kapuas.

Istirahat Sore

Kunjungan lapangan 2 Diskusi Penajaman pola pengelolaan kawasan berbasis lahan
basah dan bergambut di Kabupaten Kapuas.

Diskusi pleno Narasumber :
Bappeda atau Dinas
terkait

Istirahat malam

6 Perjalanan Kalteng –
Jakarta – Palembang

12 Sampai di Palembang diperkirakan malam hari.

7 Istirahat malam

7 Diskusi 2 Evaluasi Kunjungan lapangan dan Membahas rencana tindak
lanjut.

Diskusi pleno Fasilitator

Makan siang & Pulang ke desa masing-masing
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Lampiran 4

Alur Semiloka

PERENCANAAN PARTISIPATIF PENATAGUNAAN LAHAN DESA (P3LD)

Desa- Desa Prioritas Di Kabupaten OKI, MUBA dan BANYUASIN

Hari Aktifitas Waktu/Jam
belajar

Materi & Materi Pendukung Pendekatan Fasilitator

1 Seminar 1 Pembukaan : Acara resmi, dibuka oleh Pimpinan MSF Kabupaten/
wakilnya

Acara formal Fasilitator

Istirahat

Seminar 2 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pola Pemantauan,
Lingkungan global dan nasional secara umum; perlunya
pengendalian dan pemantauan dampak lingkungan; Kaitan
pengelolaan lingkungan dengan pembangunan daerah; Pengendalian
dan pemantauan kebakaran lahan dan dasar hukum yang melatar
belakanginya; Perkembangan terakhir pengelolaan lingkungan dan
pola pemantauan, berkaitan dengan otonomi daerah.

Ceramah & Diskusi Nara Sumber

(Dari MSF atau
Perguruan Tinggi/ PSL
atau pihak lainnya yang
memiliki kompetensi)

Ishoma Siang

Seminar 2 Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan, Pengelolaan SDA
berkelanjutan dan pembangunan daerah di era otonomi; Pola
pengelolaannya; Dampak kebakaran lahan berkaitan dengan
pelestarian SDA; Dasar hukum Pendekatan Pengelolaan SDA
berkelanjutan dan perkembangan terkini berkaitan dengan otonomi
daerah.

Ceramah & Diskusi Nara Sumber

(Dari MSF atau
Perguruan Tinggi/ PSL
atau pihak lainnya yang
memiliki kompetensi)

Istirahat

Seminar 2 Penatagunaan Lahan , Deskripsi dan prinsip-prinsip tentang Tata
Guna Lahan, Perencanaan Tata Ruang, Pola Peruntukannya, Pola

Ceramah & Diskusi Nara Sumber

(Dari MSF atau
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Penatagunaan lahan terpadu dalam pembangunan wilayah,
Penatagunaan bersama partisipasi dan pengembangan masyarakat
desa, Bagaimana menetapkan keberlanjutan hasil perencanaan
melalui Perdesdan didukung Perda, Dasar hukum penatagunaan
lahan dalam pengembangan wilayah berbasis otonomi dan
Perkembangan terkini penerapan penatagunaan lahan nasional dan
khususnya di Sumatera Selatan berkaitan dengan otonomi daerah

Perguruan Tinggi/ PSL
atau pihak lainnya yang
memiliki kompetensi)

Ishoma Sore

Seminar 1 Penatagunaan Lahan (lanjutan) Ceramah & Diskusi Narasumber

Diskusi Refleksi 1 Kesimpulan dan Penajaman Pemahaman Peserta Diskusi Pleno Fasilitator

Istirahat Malam

2 Lokakarya 2 Kontrak Belajar & Ice breaking Metaplan& Games Fasilitator

Istirahat

Diskusi
Partisipatoris

2 Memahami Permasalahan Lingkungan Global, posisi desa dalam
interaksi global dan antisipasi berbasis potensi dan kendala yang
dihadapi masyarakat

Interpretasi gambar
dan menyimpulkan
bersama

Fasilitator

Ishoma Siang

Lokakarya 2 Mengenal Perencanaan Partisipatif dalam Penatagunaan Lahan Desa
(PLD)

Diskusi kelompok dan
Pleno

Fasilitator

Istirahat

Lokakarya 2 Penggalian masalah & Potensi desa sehubungan dengan
penatagunaan lahan : Sketsa Desa

Diskusi Kelompok &
Persepsi bersama
terhadap masalah dan
potensi

Fasilitator

Ishoma Sore

Lokakarya 2 Sketsa desa ( lanjutan ) Diskusi Pleno dan
refleksi proses

Fassilitator

Istirahat Malam

3 Lokakarya 2 Penggalian masalah & Potensi desa sehubungan dengan Metaplan & Persepsi Fasilitator
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penatagunaan lahan : Kalender Musim bersama terhadap
masalah dan potensi

Istirahat

Lokakaya 1 Kalender Musim (lanjutan) Diskusi pleno dan
refleksi proses

Diskusi Refleksi 1 Refleksi : Kesimpulan dan Penajaman Pemahaman Peserta tentang
penggalian masalah dan potensi desa menggunakan sketsa desa dan
kalender musim

Diskusi Pleno dan
curah pendapat

Fasilitator

Ishoma Siang

Lokakarya 1 Pengelompokan masalah, khususnya penatagunaan lahan

Menghimpun, memeriksa kebenaran dan kesesuaian di lapangan,
mengetahui kualitas dan menentukan pilihan masalah yang sesuai
dengan kondisi dan aspirasi masyarakat desa

Metaplan & diskusi
proses

Fasilitator

1 Penentuan Prioritas Masalah

Memilih dan menentukan secara aspiratif masalah yang mendesak,
urutan urgensi dan menumbuhkan kesatuan pemahaman tentang
urutan prioritas yang dihadapi masyarakat desa

Form Tabel skoring &
Diskusi proses

Fasilitator

Istirahat

Lokakarya 1 Penentuan Prioritas Masalah (lanjutan) sda sda

Lokakarya 1 Pembahasan Upaya Pemecahan masalah Form alternatif upaya
& Diskusi Proses

Fasilitator

Ishoma Sore

Lokakarya 1 Pembahasan (lanjutan) sda sda

Lokakarya 2 Penentuan Prioritas Pemecahan Masalah Form Pemecahan
masalah & Diskusi
Proses

Fasilitator

Istirahat Malam

4 Lokakarya 2 Refleksi dan Kesimpulan Peserta tentang proses perencanaan Diskusi pleno, Fasilitator
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penatagunaan lahan dan hutan

Rencana Tindak lanjut dan penetapan 10 orang per-desa untuk ikut
pelatihan teknis Penatagunaan Lahan

Evaluasi peserta tentang jalannya proses pelatihan

Metaplan dan Tabel
Skoring

Istirahat

Penutup
Lokakarya

1 Penutupan Lokakarya oleh Pimpinan MSF / Pokja III Acara Formal

Ishoma Siang Peserta kembali ke desa masing-masing

Keterangan :

1 Jam belajar efektif : 45 menit ; Jam belajar efektif : 09.00 – 12.00 ; 14.00 – 17.30 ; 19.30 – 21.00 ( Total : 8 jam ). Artinya 9 sessi pelajaran perhari.
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Lampiran 5

Tehnik Pengkajian Masalah dan Potensi : Sketsa Desa

1. Pendahuluan

Setiap melakukan kegiatan, diperlukan suatu perencanaan agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai secara efektif. Dalam
pendekatan perencanaan partisipatif, dikenal pendekatan Sketsa Desa dalam pengkajian masalah dan potensi, yang secara
proporsional melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sketsa desa adalah gambaran desa secara kasar/umum mengenai keadaan
sumber daya fisik (alam maupun buatan). Sebagai alat kajian, sketsa desa merupakan cara penggalian masalah-masalah yang
berhubungan dengan keadaan sumber daya pembangunan dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah. Hasilnya dapat
berupa masalah sosial, ekonomi, pengelolaan lahan, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan atau keamanan, dll.

2. Tujuan

Bagi peserta musyawarah perencanaan, tujuan pengkajian keadaan desa dengan pendekatan sketsa desa adalah sebagai berikut :

 Menjelaskan pengertian skesta desa dengan benar.
 Menjelaskan tujuan pengkajian masalah dan potensi dari sketsa desa dengan tepat
 Menjelaskan jenis-jenis informasi yang dapat dijaring dengan sketsa desa dengan benar.
 Menunjukkkan cara pembuatan sketsa desa dengan benar.
 Menjelaskan langkah-langkah pengkajian masalah dan potensi dari sketsa desa dengan benar.
 Menjelaskan cara pengisian formulir nomor 1 (F.1) dengan benar.

3. Hal-hal yang Perlu Digambar dalam Sketsa Desa

a. Batas-batas desa
b. Sumber daya alam, seperti sungai, danau, laut, hutan, batu, gunung, bukit, dll.
c. Penggunaan lahan, misalnya : Lahan untuk tanaman padi, palawija, perkebunan kopi, penggembalaan ternak, dll.
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d. Sumber daya buatan (prasarana dan sarana) seperti jalan, jembatan, sarana pengairan, sekolah, balai desa, posyandu, rumah
penduduk, kantor desa, dan mesjid, dll.

4. Langkah-langkah Membuat Sketsa Desa

a. Sebelum mulai musyawarah, terlebih dahulu pemandu harus mengetahui keadaan desa dengan mempelajari sumber-sumber
tertulis yang tersedia, misalnya profil, potensi, dan peta desa. Selain itu, pemandu dapat pula mempelajari masalah-masalah
yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat.

b. Menjelaskan kepada peserta musyawarah perencanaan desa tentang tujuan pembuatan sketsa desa dan cara pembuatannya.
Menyepakati simbol-simbol atau tanda-tanda untuk menggambarkan sumber daya dengan menggunakan biji-bijian, guntingan
kertas warna-warni, atau gambar dengan spidol berwarna.

c. Peserta musyawarah perencanaan diajak untuk membuat sketsa desa di tanah/ lantai dengan menggunakan alat bantu batang
kayu, batu, daun-daun, atau bahan alam lain sebagai batas-batas atau simbol. Sketsa desa dapat juga dibuat pada kertas
dinding/ koran. Pembuatan gambar dapat dilakukan dua atau tiga orang peserta lain memberi masukan. Arah mata angin,
lingkup, dan simbol-simbol yang dipakai untuk menggambarkan sumber daya alam dan sumber daya fisik terlebih dahulu
harus disepakati bersama.

d. Peserta musyawarah/ pengkajian diajak untuk mulai menggambar hal yang paling dikenal, misalnya Balai Desa, mesjid, atau
gereja. Bangunan tersebut digambar secara kasar sesuai dengan letaknya di desa dan dilanjutkan dengan gambar sarana lain
sehingga diperoeh gambaran lengkap tentang keadaan desa. Sketsa desa sebaliknya dibuat di lantai atau halaman dengan
melibatkan sebagian besar peserta.

e. Penempatan suatu gambar dan simbolnya perlu disepakati bersama oleh seluruh peserta musyawarah.

5. Jenis-jenis Sketsa Desa

Berdasarkan tempat membuat dan isinya, ada beberapa jenis sketsa desa.
a. Tempat membuat : (1) Di kertas lebar; (2) Di lantai/halaman; (3) Di atas pasir/tanah
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b. Berdasarkan isi
1) Sketsa desa dasar, yaitu sketsa desa yang bersifat umum dan berisi seluruh gambar keadaan desa.
2) Sketsa desa khusus, yaitu sketsa desa yang berisi hal-hal khusus, seperti tentang kesehatan, pertanian, perikanan,

pendidikan, dan keamanan.
3) Sketsa yang memberikan pemahaman bersama tentang pola penatagunaan lahan desa

6. Menggali Masalah dan Potensi dari Sketsa Desa

a. Menggali masalah dan potensi sering pula disebut mewawancarai alat kajian sketsa desa.
“Wawancara” sketsa desa dilakuan oleh masyarakat dan dibimbing oleh pemandu untuk menggali informasi yang dibutuhkan
sebagai dasar perencanaan pembangunan. Hal yang perlu diketahui untuk perencanaan pembangunan desa antara lain sebagai
berikut :
1) Kondisi lingkungan, misalnya mutu sumber air, erosi atau pengikisan lahan, dan daerah rawan banjir.
2) Mutu dan pemanfaatan lahan
3) Keadaan prasarana fisik, misalnya transportasi, produksi (pertanian dan industri), pemasaran, kesehatan, pendidikan,

agama, sosial budaya, dan rumah.
4) Kegiatan ekonomi (pertanian, industri, jasa)
5) Kegiatan sosial
6) Kegiatan pendidikan, kesehatan, dan keagamaan

b. Cara menggali masalah dan potensi

1) Tentukan dan sepakati dari titik mana Anda mulai menggali masalah dan potensi. Misalnya titik awal menggali masalah
dimulai dari sebelah utara dan secara perlahan berjalan atau bergerak ke arah selatan ujung batas desa sehingga seluruh
permukaan sketsa desa terjelajahi.

2) Selama perjalanan dari utara ke selatan tanyakan kepada mereka tentang keadaan sumber daya yang dijumpai.
Misalnya mengenai keadaan jalan
Tanyakan kepada mereka adalah masalah yang ditemukan dengan jalan tersebut ?
Jika ada masalah, lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut :
- Mengapa menjadi masalah ?
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- Berapa meter atau kilometer jalan yang menjadi masalah ?
- Seberapa parah masalahnya ?
- Di mana lokasinya ?

Contoh mewawancarai sketsa desa
a) Keadaan perumahan penduduk

Tanyakan kepada mereka tentang hal-hal berikut :
- Bagaimana keadaan perumahan penduduk ?
- Adakah perumahan penduduk yang tidak sehat ?
- Berapa jumlah yang tidak sehat ?
- Dimana lokasinya ?
- Bagaimana keadaan lingkungan perumahan penduduk ?
- Mengapa itu terjadi ?
- Bagaimana keadaan balita dan wanita di lingkungan tersebut ?
- Bagaimana jumlah balita yang kurang sehat ?
- Bagaimana keadaan kesehatan wanita ?
- Berapa jumlah yang kurang sehat ?, dst.

b) Keadaan jembatan
Tanyakan kepada mereka tentang hal-hal berikut :
- Bagaimana kondisi jembatan itu ?
- Jika dijawab bahwa jembatan masih baik atau tidak ada masalah lanjutkan perjalanan Anda ke arah yang disepakati.

3) Jika perjalanan dari utara sudah sampai ke bata ujung desa sebelah selatan.
Tanyakan kepada mereka ke arah mana lagi yang harus dituju. Demikian seterusnya sehingga seluruh desa dapat
terjelajahi.

4) Setelah seluruh masalah tergali dan telah Anda catat seluruhnya, tanyakan kembali kepada mereka tentang potensi yang
dapat memecahkan setiap masalah tersebut. pertanyaan adalah apa potensi yang tersedia untuk mengatasi setiap masalah ?
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7. Cara Mengindentifikasi Masalah dan Potensi Sketsa Desa
Untuk topik di atas pendataan meliputi hal-hal sebagai berikut :
1) Volume, jumlah dan mutu sumber daya yang tersedia.
2) Cara, pola dan tingkat pemanfaatan sumber daya sampai saat ini.
3) Peluang untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya tersebut tanpa menganggu dan merusak kelestarian lingkungan hidup.
4) Masalah dan potensi dirumuskan secara spesifik.

Hasil identifikasi dicantumkan dalam Formulir 1 (F.1.)

8. Saran-saran Pembuatan Sketsa Desa

a. Pembuatan sketsa desa dengan simbol/ tanda biji-bijian akan lebih menguntungkan karena mudah diperbaiki tanpa mencoret-
coret bila terjadi kesalahan.

b. Hasil harus disalin ke kertas dinding/ koran. Untuk melakukan kajian jender sebaiknya dilakukan dalam diskusi lain (dengan
kelompok wanita) dengan cara memasukkan aspek jender ke dalam sketsa yang sudah dibuat sebelumya.

c. Pembuatan sketsa tidak selalu hanya untuk kajian sumber daya saja, tetapi alat ini dapat dimodifikasi untuk kebutuhan
informasi yang lain asal cocok.

d. Seringkali perlu dimodifikasi bahwa satu peta tidak cukup untuk menggambarkan semua hal tersebut di atas. Diusulkan paling
sedikit dua macam peta sebagai berikut.

1) Sketsa desa sumber daya alam dan fisik serta pemanfaatannya.
2) Sketsa desa keadaan sumber daya manusia di desa (dipriotitaskan wanita dan anak) dan pemanfaatan pelayanan

peningkatan sumber daya manusia.
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9. Proses Penyajian

Langkah-langkah kegiatan
Waktu
(menit)

Bahan Pendukung

1 2 3
1. Pengantar

Fasilitator menyediakan tentang
- Judul dan tujuan menggunakan pendekatan sketsa, serta waktu yang

digunakan.
- Judul dan tujuan rinci ditampilkan dalam lembar penyajian 1 (L – 1) dan

ditempelkan didinding atau di flip-chart untuk setiap saat dapat dirujuk
bila diperlukan.

5' - Lembar Penyajian
(L – 1.1)

2. Curah Pendapat

a. Fasilitator mengadakan curah pendapat tentang pengertian sketsa desa.
b. Fasilitator bersama peserta menyimpulkan hasil curah pendapat dan

membandingkan dengan pendapat yang baku.

15' - Lembar curah pendapat
( L – 1.2 )

3. Ceramah dan Tanya Jawab

a. Fasilitator menjelaskan tentang hal-hal berikut :
- Pengertian sketsa desa dan jenis sketsa desa
- Tujuan pengkajian masalah dan potensi dari sketsa desa
- Jenis-jenis informasi yang dijaring dengan sketsa desa
- Cara-cara pembuatan sketsa desa.
- Langkah-langkah pengkajian masalah dan potensi dari sketsa desa
- Cara pengisian formulir 1.

45' - Contoh sketsa desa
(L – 1.3)
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1 2 3

b. Fasilitator memberi kesempatan kepada peserta untuk mengadakan tanya
jawab hal-hal yang belum jelas.

Contoh Formulir 1 (F.1.)

4. Peragaan

a. Fasilitator menjelaskan cara pembuatan sketsa desa dan langkah-langkah
melakukan pengkajian masalah dan potensi dari skestsa desa.

b. Fasilitator menugaskan beberapa peserta untuk mengadakan peragaan
cara membuat sketsa desa di tanah lantai sesuai proses dilanjutkan
dengan pengkajian masalah dan potensi. Dalam peragaan ada yang
bertindak sebagai pemandu, nara sumber (pendamping), dan peserta
musyawarah. Adapun desa yang dijadikan sasaran peragaan atau kasus
dapat desa asal peserta.

c. Fasilitator menugaskan peserta yang tidak bertugas memperagakan
untuk melakukan pengamatan proses pembuatan sketsa desa dan
pengkajian masalah potensi desa serta penampilan kelompok (tim)
pemandu.

75' Lembar peragaan (L - 1.4)

5. Diskusi Pleno

a. Fasilitator memimpin diskusi pleno tentang hasil peragaan baik
mencakup pemanduan maupun proses pembuatan sketsa desa dan
pengjakian masalah dan potensi.

b. Pokok-pokok yang dibahas dalam pleno seperti berikut ini :

- Pemanduan, yaitu penampilan pemandu selama proses pemanduan.

30' Lembar hasil peragaan
(L - 1.5 )
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1 2 3
- Proses pembuatan sketsa desa dan pengkajian masalah dan potensi.
- Cara dan bentuk perumusan masalah dan potensi

6. Penegasan

Fasilitator memberi penegasan pada materi yang perlu mendapatkan
perhatian oleh peserta dalam terapan antara lain sebagai berikut :

a. Sketsa desa merupakan alat kajian yang cepat digunakan untuk mendata
fisik dan non fisik.

b. Untuk menghindari kesalahan yang berkepanjangan maka cara
merumuskan masalah harus jelas dan benar

c. Hasil pemanduan perlu segera direkam atau ditulis pada kertas lebar atau
kertas dinding/koran agar tidak lupa.

5'

7. Evaluasi

Fasilitator membagi lembar evaluasi untuk diisi oleh peserta

5' - Lembar evaluasi
(L – 1.6)
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10. Lembar Pendukung

Formulir 1 (F.1) : Daftar Masalah dan Potensi Melalui Sketsa Desa

NO MASALAH POTENSI

1 2 3

Kolom 1 = Diisi nomor urut
Kolom 2 = Diisi masalah-masalah yang digali dari pendataan dengan alat kajian sketsa desa.
Kolom 3 = Diisi dengan potensi sumber daya yang tersedia untuk pemecahan masalah.

LEMBAR CURAH PENDAPAT ( L – 1.2 )
Jelaskan :
- Pengertian sketsa desa !

- Sketsa desa sebagai alat kajian !

 Sketsa desa adalah gambaran desa secara kasar/umum tentang keadaan sumber daya fisik desa (alam maupun

buatan)

 Sketsa desa adalah sebagai alat kajian adalah alat untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan dengan

keadaan sumber daya pembangunan dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah.
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LEMBAR PERAGAAN ( L – 1.3 )

1. Fasilitator menunjuk beberapa orang untuk memperagakan cara membuat sketsa desa (desa ditentukan) di lantai/halaman,
diawali dengan contoh sketsa desa terlampir.

2. Kemudian melalui sketsa desa tersebut dilakukan pengkajian masalah dan potensi dengan pemanduan.

3. Menghimpun masalah dan potensi sketsa desa ke dalam Formulir I (F.1).

4. Hasil peragaan secara keseluruhan diplenokan.
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LEMBAR EVALUASI (L – 1.6 )

Nama : ............................
No. Absen : ............................

Lingkarilah huruf a, b, atau c untuk jawaban yang paling benar dari pertanyaan di dibawah ini.

1. Langkah-langkah dalam melakukan pendataan keadaan melalui sketsa desa antara lain

a. Tidak perlu menentukan arah mata angin
b. Menentukan batas-batas desa
c. Tidak perlu didokumentasikan.

2. Isi kolom dari Formulir 1 antara lain

a. Bidang
b. Topik
c. Masalah

3. Jenis-jenis informasi yang diperoleh melalui sketsa desa antara lain :

a. Jumlah sumber daya manusia
b. Mutu dan pemanfaatan lahan
c. a dan b salah

4. pengertian sketsa desa antara lain

a. Gambaran umum keadaan desa sesuai kesan
b. Alat untuk mempermudah dalam mendata masalah
c. Gambaran masalah dan potensi
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Lampiran 6

Tehnik Pengkajian Masalah dan Potensi : Kalender Musim

1. Pendahuluan

Setiap alat kajian yang digunakan mempunyai karakteristik tersendiri. Alat kajian kalender musim lebih banyak dapat
menghimpun data yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Kalender musim adalah alat untuk mengetahui masa-masa
kritis dalam kehidupan masyarakat, yaitu saat-saat dirasakannya masalah-masalah yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar
dan terjadi cukup parah serta berulang-ulang setiap tahun.

2. Tujuan
Tujuan pengkajian keadaan desa melalui kalender musim adalah sebagai berikut :
a. Mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar kesejahteraan masyarakat

Contoh masalah tersebut diantaranya sebagai berikut :
- Kurangnya pangan
- Kurangnya air bersih
- Banyak penyakit (infeksi saluran nafas, diare, dan lain-lain)
- Keadaan perumahan yang rawan banjir
- Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan hidup pokok
- Kesempatan kerja kurang, dan seterusnya.

b. Untuk mengetahui masa-masa kritis bagi kehidupan masyarakat, yatiu masa-masa tertentu dimana masyarakat menghadapi
banyak masalah.

3. Informasi yang Dapat dihimpun dari Kalender Musim
Sesuai dengan tujuan pengkajian keadaan desa dengan kalender musim, maka informasi yang dapat dihimpun meliputi hal-hal
berikut :
a. Masalah-masalah kebutuhan dasar, seperti kesehatan, pangan perumahan, sandang, pendidikan, dll.
b. Masalah kegiatan masyarakat di pedesaan, misalnya kegiatan tanam, panen dan menangkap ikan.
c. Masa kritis pada musim tertentu, misalnya musim barat, timur, kemarau, hujan, pancaroba dan paceklik
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4. Langkah Pembuatan Kalender Musim
a. Jelaskan pada peserta musyawarah perencanaan tentang

1) Tujuan pengkajian dengan kalender musim
2) Cara pembuatan kalender musim, dan
3) Cara pengkajian masalah dan potensi dengan kalender musim.

b. Ajaklah peserta musyawarah perencanaan kalender musim di kertas dinding (kertas koran) atau dilantai/ tanah
c. Siapkan formulir dan simbol / tanda untuk kalender musim.

Gambar Kalender Musim
MusimMasalah/

Keadaan/
Kegiatan

d. Mintakan kepada peserta musyawarah untuk menyepakati simbol-simbol / tanda-tanda.
1) penentuan simbol-simbol (tanda-tanda) digunakan untuk memudahkan musyawarah perencanaan mengenali musim dan

menentukan masa-masa kritis dalam kehidupan tahunan.
2) Simbol-simbol tanda/ tanda tersebut ditentukan oleh peserta musyawarah perencanaan sesuai kesepakatan. Simbol-simbol

dapat menggunakan ranting kayu, batu kerikil, biji-bijian atau bahan lainnya asal mudah didapat dan dipahami.
3) Penentuan masa-masa kritis dimulai dengan tanda yang diberikan dalam waktu waktu terjadinya masalah. Semakin banyak

jumlah tanda mencerminkan semakin kritis, parah, gawat atau seringnya masalah tersebut.
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Contoh simbol-simbol atau tanda
Contoh simbol

Musim kemarau

Musim hujan

Musim pancaroba

Musim angin

Contoh Nilai kritis
- Masalah sangat kritis

- Masalah kritis

- Masalah cukup kritis

- Masalah tidak kritis

e. Tulislah / gambarlah hasil kesepakatan tersebut pada gambar kalender musim
f. Mintalah kepada peserta musyawarah untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan masalah, keadaan dan kegiatan yang

selalu berulang terjadi didesanya.
g. Catat dan tuliskan kondisi/ kegiatan tersebut pada kolom masalah/ kondisi/ kegiatan.

Ajaklah mereka untuk memberi “nilai”, pada musim apa masalah-masalah, keadaan dan kegiatan tersebut sering terjadi.
Semakin sering terjadi maka pada gambar tersebut semakin banyak simbol-simbol atau tanda-tanda.

h. Jika gambar kalender musim telah selesai, periksa kembali bersama mereka.
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5. Menggali Masalah dan Potensi
a. Tempelkan pada dinding gambar kalender musim yang telah terisi secara lengkap.
b. Tanyakan kepada peserta musyawarah perencanaan tersebut masalah-masalah yang terjadi pada masa kritis.

Berikut ini contoh Kalender Musim

Hujan Pancaroba Kemarau
Masalah/Keadaan/

kegiatan Sept. Okt. Nov. Des. Jan. Feb. Mart. Apr. Mei. Jun. Jul.
Agt

.

**

**

***

****

*****

*

*

*** ***** * **

**

***

****

1) Tanyakan tentang kesehatan
- Gangguan kesehatan apa yang terjadi pada bulan Juli dan Agustus ?
- Siapa saja yang terkena penyakit ? Di mana lokasinya ?

2) Tanyakan tentang kesulitan pangan
- Kesulitan pangan apa yang terjadi pada bulan Juli ? Mengapa itu terjadi ?
- Seberapa banyak yang menderita kesulitan pangan ? Di mana lokasinya ?

Kesehatan

Sulit pangan

Banjir
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3) Tanyakan tentang banjir yang melanda pemukiman
- Mengapa kebanjiran ? Apa akibat banjir pada bulan Desember ?
- Seberapa banyak yang menderita akibat banjir ? Di mana lokasinya ?

6. Saran dalam Pembuatan Kalender Musim

a. Dalam penentuan musim, bahaslah musim apa saja yang dikenal sesuai dengan keadaan desa tersebut, misalnya musim tanam

b. Pemberian “nilai” harus luwes
- Tentukan nilai terendah dan tertinggi, misalnya nilai 1 rendah dan nilai 5 tinggi.
- Bandingkan musim yang lainnya dengan masalah/kegiatan/keadaan

c. Pemberian nilai sebaliknya dengan alat peraga seperti biji-bijian atau potongan karton kecil (2 cm x 2 cm) agar mudah untuk
mengubahnya.

d. Kalender musim yang digunakan dalam metode ini bersifat umum. Apabila ingin mendalami bidang tertentu, misalnya
pertanian atau ketenagakerjaan maka dapat dibuat kalender musim yang spesifik. Sebagai contoh kalender musim yang
digunakan untuk melihat masa-masa petani sibuk dan masa-masa agak senggang. Dengan demikian, dapat diketahui saat yang
tepat bagi petani untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu.
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7. Contoh Hasil Pengkajian Kalender Musim

Formulir 2 : Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim

NO MASALAH POTENSI

1 2 3

1.

2.

3.

Pada musim hujan banyak
masyarakat di Dusun 1 dan 2
terserang penyakit diare

- Puskesmas pembantu
- Posyandu
- Bidan desa
- Kebun obat keluarga

Di ketiga dusun pada musim
kemarau kekurangan air bersih

- Sungai
- Mata air diluar desa
- Batu, pasir
- Biaya dari swadaya

Di dusun 2 sebagian besar
rumah penduduk tergenang air
pada musim hujan

- Selokan/parit
- Batu, pasir
- Gotong royong
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8. Proses Penyajian

Langkah-langkah Kegiatan
Waktu
(Menit)

Bahan Pendukung

1 2 3
1. Pengantar

Fasilitator menjelaskan tentang
- Judul, tujuan dan waktu yang digunakan
- Mengaitkan materi ini dengan materi sebelumnya
- Judul dan tujuan rinci ditampilkan dalam lembar penyajian 1 (L – 2.1)

dan ditempelkan didinding atau di flip-chart untuk setiap saat dapat
dirujuk bila diperlukan.

5' Lembar penyajian (L – 2.1)

2. Curah Pendapat

a. Fasilitator mengadakan curah pendapat tentang pengertian kalender
musim

b. Menghimpun pendapat semua peserta dengan potongan kartu/kertas
untuk disimpulkan.

c. Fasilitator bersama peserta menyimpulkan hasil curah pendapat dan
membandingkan dengan pendapat yang baku

10' Lembar curah pendapat (L –
2.2)

3. Ceramah dan Tanya Jawab

a. Fasilitator menjelaskan tentang hal-hal berikut :
- Pentingnya alat kajian kalender musim
- Tujuan pengkajian dengan kalender musim.

45'

Contoh kalender musim
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1 2 3
- Hal-hal yang tergambar dalam kalender musim.
- Jenis-jenis informasi yang dapat diperoleh dengan kalender musim.
- Langkah-langkah pembuatan kalender musim.
- Bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan kalender musim.
- Cara-cara pengkajian masalah dan potensi desa dengan kalender

musim.
- Cara pengisian formulir 2

b. Fasilitator melakukan tanya jawab pada peserta jika ada hal-hal yang
kurang jelas.

Contoh pengisian formulir F –
2

4. Peragaan

a. Fasilitator menugaskan kepada peserta agar
- melakukan peragaan cara pembuatan kalender musim.
- Melakukan peragaan pengisian formulir kalender musim (F2), dan
- Melakukan peragaan pengkajian dengan kalender musim dan mengisi

formulir daftar masalah dan potensi (F2).

b. Fasilitatr menugaskan peserta yang tidak bertugas melakukan peragaan
untuk mengadkan pengamatan mengenai kegiatan pemandu dalam proses
pembuatan kalender musim dan pengkajian masalah serta potensi desa.

45'

5. Diskusi Pleno

a. Fasilitator memimpin dan mengendalikan diskuis pleno dan hasil
peragaan pembuatan kalender musim dengan pengkajian masalah dan
potensi mengenai hal-hal berikut :
- Penampilan dan kegiatan pemandu
- Pembuatan kalender musim

15' Hasil peragaan
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1 2 3
- Pendataan masalah dan potensi
- Cara mengisi Formulir Daftar Masalah dan Potensi dengan (F2)

kalender musim.

b. Fasilitator menyimpulkan hasil diskusi pleno.

6. Penegasan

Fasilitator memberikan penegasan terhadap pokok-pokok materi yang telah
disajikan dan penekanan hal-hal yang perlu diperhatikan peserta dalam
terapan antara lain sebagai berikut :

a. Kalender musim merupakan alat kajian untuk mengindetifikasi masa-
masa kritis yang dirasakan masyarakat.

b. Pendataan dari kalender musim diharapkan dapat mengindentifikasi data
yang berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

c. Penggunaan simbol dan jenis musim disesuaikan dengan latar belakang
masyarakat masing-masing.

5'

7. Evaluasi

Fasilitator membagi lembar evaluasi untuk diisi oleh peserta dan
dikumpulkan untuk dinilai

10' Lembar evaluasi (L – 2.3)
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8. Lembar Pendukung

LEMBAR CURAH PENDAPAT ( L – 2.2)

Jelaskan apa yang dimaksud dengan kalender musim :

Jawaban

Kalender musim adalah alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan masyarakat, yaitu saat-saat dirasakan masalah-
masalah yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat dan terjadi cukup parah dan berulang-ulang.

LEMBAR EVALUASI ( L – 2.3)

Nama : ............................
No. Absen : ............................

Lingkarilah huruf B jika pertanyaan di dibawah ini benar dan S jika salah.

1. B – S Kalender musim adalah alat kajian P3MD yang digunakan untuk mendata kebutuhan dasar masyarakat.

2. B – S Kalender musim hanya cocok untuk pendataan pada masyarakat petani.

3. B – S Data yang dijaring alat kalender musim terutama mengenai keadaan fisik masyarakat.

4. B – S Pendataan kalender musim sangat tepat dilakukan oleh seseorang.
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Lampiran 7

Tehnik Pengelompokan Masalah

1. Pendahuluan

Data masalah dan po tensi yang telah digali melalui alat kajian Sketsa Desa dan Kalender Musim mempunyai ciri dan karakteristik
yang berbeda. Dari data tersebut diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh dan utuh tentang kondisi desa. Data
yang satu dengan yang lain mempunyai makna saling melengkapi, saling mengecek bahkan saling mengoreksi. Melalui metode
demikian diharapkan data yang diperoleh benar, terseleksi, cermat dan menampung aspirasi/ kebutuhan masyarakat.Banyaknya
data masalah dan potensi yang diperoleh dari tiga alat kajian keadaan desa masih harus ditata, dikaji dan diperiksa kebenarannya.
Untuk itulah maka sangat diperlukan kegiatan pengelompokkan masalah.

2. Pengertian

Pengelompokkan masalah adalah upaya untuk menghimpun, memeriksa kebenaran, mengetahui kualitas, dan menentukan pilihan
masalah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kondisi desa.

3. Lingkup

Pengelompokkan masalah mencakup kegiatan sebagai berikut :
a. Menghimpun masalah
b. Memilih dan memeriksa kebenaran dengan membandingkan hasil pengkajian dengan data primer dan kenyataan di

masyarakat.
c. Mengoreksi kebenaran dengan formulir yang tepat, baik kualitas maupun jumlah.
d. Mengelompokkan masalah sesuai dengan bidang pembangunan, misalnya kesehatan, pendidikan, dan pertanian.

4. Tujuan

Tujuan dilakukannya pengelompokan masalah adalah sebagai berikut :
a. Memperoleh data masalah dan potensi yang dapat dipercaya.



95

b. Mengetahui apakah data tersebut sudah mencerminkan aspirasi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan saat ini.
c. Mendapatkan data yang menyakinkan sebagai hasil alat kajian keadaan desa.
d. Menghimpun masalah yang sudah diketahui bidangnya atau kelompoknya.
e. Memperoleh satu kesatuan data yang benar-benar aspiratif dan partisipatif sebagai dasar strategis perencanaan.

5. Dasar-dasar Pengelompokan Masalah

Dasar-dasar yang perlu dipedomani dalam kegiatan pengelompokkan masalah antara lain sebagai berikut :
a. Obyektif, artinya sesuai dengan pernyataan lapangan. Untuk itu, data yang diperoleh dari dua alat kajian masih perlu

dibandingkan dengan data sekunder, seperti profil desa dan monografi desa.
b. Jujur, artinya dalam mengelompokkan masalah tidak dibenarkan memasukkan hal baru sesuai kepentingan diri sendiri atau

pihak tertentu.
c. Faktual dan kekinian, artinya data tersebut harus diperiksa benar-benar apakah sesuai kenyataan mendata yang sekarang

terjadi dan benar-benar terjadi.
d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat, bukan perorangan atau pribadi, artinya masalah tersebut memang benar-benar

masalah yang terjadi di masyarakat, bukan keinginan yang fantastis dan mimpi besar.
e. Bahwa mengelompokkan masalah bukan mencari atau menyusun masalah sendiri, tetapi menata, mengkaji, dan menetapkan

pengelompok terhadap data masalah yang telah dihimpun dua alat kajian keadaan desa.

6. Manfaat Pengelompokan Masalah

Setiap alat kajian memiliki kelebihan dan kekurangnya. Penggunaan alat kajian keadaan desa diharapkan dapat mengatasi
kekurangan yang ada pada salah satu alat kajian tersebut sehingga dapat diperoleh data yang benar-benar dapat dipercaya sesuai
dengan yang diharapkan.

Manfaat pengelompokan masalah adalah sebagai berikut :
a. Saling mengkoreksi data dari dua alat kajian.
b. Menyatubahasakan data masalah dari dua alat kajian
c. Menyamakan wawasan masyarakat terhadap data masalah, yang semula berbeda-beda.
d. Meingkatkan kualitas perencanan karena diperoleh dari masalah yang andal dan terpercaya.
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7. Langkah-langkah Pengelompokan Masalah

a. Buat formulir 3 ( F – 3) : Pengelompokkan masalah pada kertas dinding/ koran yang ditempel di papan tulis/ tembok di depan
peserta musyawarah.

b. Tempelkan daftar masalah dan potensi dari sketsa desa (F - 1), kalender musim (F - 2) di samping formulir 3 ( F – 3).

c. Ajak peserta musyawarah untuk membandingkan masalah dari dua formulir tersebut (F1, F2) dan satu persatu masalah
diperiksa untuk dicari kebenarannya.

d. Tulislah satu persatu masalah yang sudah dikaji dan diyakini kebenarannya kedalam Formulir 3 kolom masalah sampai seluruh
masalah terbahas semua.

e. Pada saat menulis pada Formulir 3 kolom masalah sekaligus dilakukan pengelompokkan masalah sesuai dengan bidang
pembangunan, misalnya kesehatan, dan pendidikan. Kegiatan ini dilakukan sampai seluruh masalah berhasil dikelompokkan.

f. Ajak peserta musyawarah untuk mengkaji, memeriksa, dan mengoreksi potensi dari formulir sketsa desa (F1) dan kalender
musim (F2) untuk mendapatkan potensi yang benar-benar mendukung pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat.

g. Tulislah potensi terpilih pada F3 kalau potensi sesuai masalah yang akan dipecahkan.

h. Demikianlah kegiatan ini dilakukan sampai seluruh potensi dari F1 dan F2 teseleksi dan dipindahkan pada F3.
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Contoh Formulir 3 : Hasil Pengelompokan Masalah

No Masalah Potensi

1 2 3

Jalan desa di wilayah RW 07
sepanjang 1.500 m rusak berat

- Batu
- Pasir
- Tenaga gotong royong

- Sungai
- Mata air diluar desa
- Batu, pasir
- Biaya swadaya

- Selokan/parit

- Batu, pasir

- Gotong royong masyarakat

Diketiga dusun pada musim kemarau
kekurangan air bersih

Didusun pakis sebagian besar rumah
penduduk tergenang air 1 m pada
musim hujan

Banyak anak balita di RW 13
menderita penyakit campak

Pada musim hujan banyak
masyarakat di dusun taman dan
pakis terserang penyakit diare

- Puskesmas pembantu

- Posyandu
- Kader posyandu

- Puskesmas pembantu

- Posyandu
- Bidan desa

- Kebun obat keluarga
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8. Proses Penyajian

Langkah-langkah Kegiatan
Waktu
(Menit)

Bahan Pendukung

1 2 3
1. Pengantar

Fasilitator menjelaskan
- Judul materi, tujuan dan waktu yang digunakan
- Kaitan materi yang akan dibahas dengan materi sebelumnya.
- Judul dan tujuan rinci ditampilkan dalam lembar penyajian 1 (L – 3.1)

dan ditempelkan didinding atau di flip-chart untuk setiap saat dapat
dirujuk bila diperlukan.

5' Lembar penyajian : Materi dan
tujuan (L – 3.1)

2. Ceramah dan Tanya Jawab

Fasilitator menjelaskan tentang hal-hal berikut:

- Pengertian pengelompokan masalah
- Tujuan pengelompokan masalah dan potensi
- Langkah-langkah pengelompokan masalah
- Manfaat pengelompokan masalah

15'

3. Peragaan

a. Fasilitator memperagakan cara mengisi formulir pengelompokan masalah
yang telah diiventarisir melalui alat 3 alat kajian.

b. Fasilitator memberikan contoh cara mengelompokan masalah dan cara
mengisi Formulir 3.

15' Formulir Pengelompokkan
masalah (F3)
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1 2 3

Kelompok lain yang belum dan yang sudah memperagakan topik masalah
diminta untuk mengamati jalannya peragaan dengan formulir yang sudah
ada.

4. Penegasan

Fasilitator memberi penegasan tentang pokok-pokok materi yang telah
disajikan dan memberikan penekanan berikut :

a. Bahwa pengelompokkan masalah dimasudkan untuk memilih dan
mengelompokkan sesuai dengan bidang yang sama.

b. Pengelompokkan masalah bukan sekedar menampung masalah yang ada,
tetapi ada kegiatan pengkajian kebenaran dan tingkat kepercayaannya.

5'

5. Evaluasi

Fasilitator membagikan lembar evaluasi kepada seluruh peserta untuk diisi
dan dikumpulkan untuk dievaluasi.

5' Lembar evaluasi
(L – 3.2)
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LEMBAR EVALUASI ( L-3.2)

Nama : ............................
No. Absen : ............................

Lingkarilah huruf B bila saudara berpendapat benar S bila salah pada pertanyaan dibawah ini.

1. B – S Pengelompokkan masalah adalah menghimpun masalah dalam satu formulir.

2. B – S Salah satu dasar pengelompokkan masalah adalah obyektif.

3. B – S Arti jujur dalam pengelompokkan masalah adalah sesuai dengan kemauan petugas.

4. B – S Manfaat pengelompokkan masalah adalah menyatukan pendapat dari masyarakat terhadap suatu masalah.
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Lampiran 8

Tehnik Penentuan Peringkat Masalah

1. Latar Belakang

Masalah yang dihimpun dengan dua alat kajian secara cermat akan menghasilkan masalah dalam jumlah yang besar. Tidak semua
masalah sama mendesaknya bagi masyarakat dan harus dipecahkan secara serempak. Adanya keterbatasan potensi untuk
memecahkan masalah secara serempak sehingga diperlukan penentuan peringkat masalah. Penentuan peringkat masalah
merupakan proses kegiatan mengkaji berat ringannya masalah dan menyusun urutan/ prioritasd sesuai kemampuan dan kondisi
masyarakat.

2. Tujuan Penentuan Peringkat Masalah

a. Memilih dan menentukan secara tepat masalah yang dapat diselesaikan dengan segera.
b. Mengetahui mendesak tidaknya suatu masalah bagi masyarakat untuk segera dicarikan jalan keluarnya.
c. Diperolehnya daftar urutan masalah untuk masukan dan pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan.
d. Menumbuhkan kesatuan pemahaman tentang urutan masalah yang ada didesa.

3. Cara Penentuan Peringkat Masalah

a. Penentuan peringkat masalah dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya :
1) mengkaji akar masalah
2) kerangka logis, dan
3) tabel skor

( Untuk kegiatan di masyarakat sangat tepat jika digunakan cara tabel skor. Pada prinsipnya cara tabel skor adalah proses
penentuan peringkat melalui pemberian nilai (skor) terhadap suatu masalah yang ditinjau dari alat ukur, indikator atau
kriteria tertentu).
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b. Tabel skor
Berdasarkan temuan masalah sesuai pada alat kajian sketsa desa dan kalender musim, maka perlu diputuskan tindakan untuk
memilih kira-kira masalah yang sangat mendesak dan harus segera dipecahkan. Sebagai alternatif untuk memilih masalah
utama di antara masalah-masalah yang ada di dalam daftar, dilakukan penentuan peringkat masalah dengan menggunakan tabel
skor. Untuk menentukan peringkat masalah, kriteria penilaian perlu disepakati terlebih dahulu oleh peserta musyawarah.
Dalam hal ini peserta diajak untuk menyepakati indikator atau kriteria yang cocok dipakai sebagai ukuran penilaian suatu
masalah. Banyaknya ukuran yang digunakan ditentukan melalui musyawarah. Cara menentukan peringkat masalah ada
berbagai macam. Untuk kegiatan di masyarakat perlu diupayakan suatu cara yang mudah dilaksanakan, tetapi tetap dijamin
obyektivitasnya, terukur dan dapat dipercaya. Berikut ini diberikan contoh pengkajian suatu masalah dengan menggunakan
tabel skor.

Formulir 4 : Penentuan Peringkat Masalah

No Masalah Dirasakan
banyak
orang

Sangat
parah dan
mendesak

Menghambat
peningkatan
pendapatan

Sering
terjadi

Tersedia potensi
untuk memecahkan

masalah

Jumlah nilai Peringkat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Penjelasan isi kolom

1. Masalah : masalah yang berasal dari 2 alat pengkajian keadaan desa yang telah disusun atau dikelompokkan.

2. Kolom 3-7 adalah kolom kriteria atau dasar-dasar penilaian yang dijadikan ukuran.

3. Dirasakan oleh orang banyak, artinya berapa banyak yang merasakan adanya masalah. Semakin banyak orang yang merasakan
masalah tersebut maka nilainya semakin tinggi dan sebaliknya.
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4. Sangat parah, artinya makin parah masalah itu untuk dipecahkan dan nilainya makin tinggi.

5. Menghambat peningkatan pendapatan, artinya makin menghambat peningkatan pendapatan masalah maka nilainya makin
tinggi.

6. Sering terjadi, artinya seringkali terjadi masalah tersebut pada satu wilayah maka nilainya makin tinggi.

7. Tersedia potensi untuk memecahkan masalah, artinya makin tersedia potensi yang mendukung pemecahan masalah tersebut
maka makin tinggi nilainya.

8. Jumlah nilai, yaitu jumlah skor dari masing-masing masalah dari beberapa kriteria atau ukuran.

9. Prioritas atau peringkat, yaitu ukuran atau peringkat masalah semua jumlah nilai. Makin tinggi peringkatnya maka makin
tinggi nilainya.

Cara Pengisian Formulir

1. Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

2. Kolom 2 : Diisi dengan masalah yang telah ditemukan berdasarkan Formulir 3 pengelompokkan masalah

3. Kolom 3-7 : Diisi nilai 1-5 pada setiap ukuran/ kriteria secara musyawarah

4. Kolom 8 : Diisi dengan jumlah nilai dari setiap masalah berdasarkan penilaian setiap kriteria/ ukuran.

5. Kolom 9 : Diisi urutan peringkat dengan angka bila jumlah nilai paling tinggi dan seterusnya sampai urutan yang terendah.

4. Pembobotan Nilai

Untuk mengetahui besar nilai yang diberikan pada masing-masing kriteria maka perlu dilakukan pembobotan. Hal ini
dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat dalam menilai masing-masing kriteria. Untuk memberikan nilai, terlebih dulu
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harus disepakati tentang nilai yang akan diberikan. Dalam hal ini telah disepakati bahwa nilainya adalah antara 1-5. Nilai tersebut
berarti bahwa nilai terrendah adalah 1 dan nilai tertinggi adalah 5 dengan interval sebagai berikut :

Misalnya pada kriteria sering terjadi

Nilai 5 = Sangat Sering Terjadi
Nilai 4 = Sering Terjadi
Nilai 3 = Cukup Sering
Nilai 2 = Jarang Terjadi
Nilai 1 = Tidak Terjadi

5. Cara Menyusun dan Menggunakan Alat Ukur (Kriteria) dengan Model Skoring

a. Tentukanlah secara musyawarah kriteria-kriteria atau dasar-dasar penilaian yang akan dijadikan ukuran untuk memilah-milah
tingkat pentingnya (peringkat) masalah-masalah tersebut untuk diatasi. Berikut ini contoh kriteria-kriteria yang dapat
digunakan.
1) Dirasakan oleh banyak
2) Sangat mendesak untuk diatasi
3) Sangat parah
4) Menghambat peningkatan pendapatan
5) Sering terjadi
6) dll.

Hal-hal yang perlu dijadikan pedoman dalam penyusunan dan penetapan kriteria atau alat ukur adalah sebagai berikut :
1) Kriteria-kriteria yang digunakan hendaknya bebas/ independen satu sama lain.

Contoh kriteria yang tidak bebas adalah
- menghambat peningkatan pendapatan, dan
- menganggu perekonomian desa.

2) Bertambah banyak kriteria yang digunakan hasil pemilihan akan semakin baik atau tajam, tetapi proses pemilihan akan
bertambah rumit dan lama.
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3) Kriteria hendaknya tajam dan spesifik. Contoh “sangat parah dan mendesak” sebaiknya diubah menjadi dua kriteria, yaitu
- sangat parah, dan
- mendesak untuk dipecahkan

b. Tuliskan dasar-dasar penilaian tersebut pada kartu dan tempelkan di tempat yang telah tersedia dalam Formulir 5 kolom 2-6

Formulir 5 : Penentuan Kriteria Penilaian dalam Memeringkat Masalah

Kriteria PenilaianMasalah Jumlah nilai Urutan Peringkat

1 2 3 4 5 6 7 8

c. Masukan seluruh masalah yang telah tertulis/terdapat dalam Formulir 4 ke kolom 1.

d. Tetapkan secara musyawarah kisaran skor (nilai) terendah dan tertinggi yang akan digunakan untuk mengukur/mengkaji
masalah yang ada berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya.
Misalnya disepakati bersama untuk menggunakan kisaran skor antara 1-5.

e. Kajilah setiap masalah dengan menggunakan dasar kriteria/ penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya.

f. Lakukanlah pengkajian tersebut satu persatu secara cermat berdasar kenyataan yang dirasakan. Semakin kuat dirasakan
pengaruh masalah tersebut sesuai dasar kriteria yang digunakan, semakin tinggi nilai yang harus diberikan. Semakin lemah,
semakin rendah nilai yang harus diberikan (kolom 2-6).

g. Setelah semua masalah dikaji/dinilai, jumlahkan skor dari setiap masalah (kolom 7)

h. Bertambah tinggi nilai jumlah skor yang diperoleh, bertambah tinggi peringkat masalah tersebut untuk diatasi (kolom 8)



106

i. Tampilkan hasil tersebut dan tetapkanlah beberapa masalah urutan teratas yang perkiraan masyarakat akan mampu
memecahkannya.

Cara Menentukan Prioritas Masalah dengan Tabel Skor
1) Membuat format tabel skor
2) Tampilkan dihadapan peserta
3) Kajilah setiap masalah dengan indikator yang ada pada tabel skor dengan memberi skor antara 1-5
4) Tiap satu masalah dijumlahkan skor masing-masing indikator
5) Berilah urutan terhadap jumlah skor terbanyak sampai terendah dengan angka pada setiap masalah.
6) Berilah urutan prioritas pada jumlah skor dengan angka romawi, yang terbanyak adalah prioritas I (pertama) dan diurutkan

sampai yang terendah.
7) Kalau terjadi ada masalah yang memperoleh skor sama, kajilah kembali indikator yang mempunyai skor sama.

Dalam penentuan peringkat masalah tersebut perlu diperhatikan beberapa hal penting berikut ini :
1) Penentuan peringkat masalah perlu dilakukan oleh orang yang berkepentingan sebagai berikut pelaku dan pemanfaat

pembangnan desa.
2) Penentuan peringkat masalah perlu memperhatikan kepentingan, kemampuan, dan aspirasi berbagai kelompok warga desa,

misalnya kelompok laki-laki dan perempuan harus seimbang.
3) Penentuan peringkat masalah didasarkan pada kajian keadaan desa yang telah dilakukan bersama masyarakat.
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6. Proses Penyajian

Langkah Langkah Kegiatan
Waktu
(Menit)

Bahan Pendukung

1 2 3
1. Pengantar

Fasilitator menjelaskan tentang
- Judul, tujuan, dan waktu yang digunakan serta
- Kaitan materi yang akan dibahas dengan materi sebelumnya
- Judul dan tujuan rinci ditampilkan dalam lembar penyajian 1 (L – 4.1)

dan ditempelkan didinding atau di flip-chart untuk setiap saat dapat
dirujuk bila diperlukan.

5' Lembar penyajian (L.4.1)

2. Ceramah dan Tanya Jawab

a. Fasilitator menjelaskan penentuan peringkat masalah yang meliputi :
- Latar belakang pentinnya penentuan peringkat masalah
- Tujuan,
- Cara, penggunaan tabel skor
- Proses atau langkah,
- Cara penggunaan tabel skor bagi peserta, dan
- Dasar-dasar penyusunan indikator tabel skor

b. Fasilitator melakukan tanya jawab tentang hal-hal yang kurang jelas

20' Tabel skor penentuan peringkat
masalah

3. Peragaan

Fasilitator menunjukkan beberapa peserta secara bergantian untuk
memperagakan cara-cara menentukan peringkat masalah

30' Lembar peragaan



108

1 2 3
4. Diskusi Pleno

Fasilitator memompin diskusi pleno dan membahas hasil pengamatan
peragaan secara bersama-sama dan menyimpulkannya.

25' Lembar hasil peragaan

5. Penegasan

Fasilitator memberi penegasan pada pokok-pokok materi yang perlu
mendapatkan perhatian.

5'

6. Evaluasi

Fasilitator membagi lembar evaluasi kepada peserta untuk diisi

5' Lembar evaluasi ( L – 4.2 )

7. Lembar Pendukung

LEMBAR EVALUASI (L -4.2)

Nama : ............................
No. Absen : ............................

Lingkarilah huruf a, b, atau c untuk jawaban yang dianggap paling benar pada pernyataa-pernyataan di bawah ini.

1. Apakah yang dengan pembobotan nilai ?
a. Memberikan nilai pada masing-masing indikator
b. Memberikan nilai pada setiap masalah
c. Memberikan nilai pada setiap potensi
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2. Salah satu penentuan prioritas masalah dengan tabel skor adalah
a. Memberi urutan prioritas pada jumlah skor
b. Menguraikan masalah dengan tabel skor
c. Menghitung masalah dengan tabel skor

3. Apakah kegunaan tabel skor?
a. Untuk menentukan jumlah masalah
b. Untuk menentukan keterkaitan masalah yang satu dengan yang lain
c. Untuk menentuan peringkat masalah

4. Berkaitan dengan banyaknya permasalahan dengan apakah skoring dilakukan ?
a. Pengelompokkan masalah
b. Tabel skor
c. Inventarisasi masalah

Kunci jawaban
1 = a
2 = b
3 = c
4 = d
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Lampiran 9

Tehnik Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah

1. Latar Belakang

Bahwa pembangunan adalah upaya memecahkan masalah dengan suatu tindakan. Tindakan yang tepat dapat memecahkan
masalah yang tepat pula sehingga dapat menghemat tenaga, waktu dan sarana. Suatu masalah akan terpecahkan dengan sebaik-
baiknya bila diketahui secara tepat dan benar. Tindakan memecahkan masalah ini sangat tergantung pada dukungan potensi yang
memadai. Untuk menentukan tindakan yang tepat maka perlu dilakukan pengkajian yang cermat dari masalah dan potensi yang
tersedia.

2. Pengertian

Pengkajian tindakan pemecahan masalah merupakan kegiatan menganalisis masalah dengan berbagai penyebab yang
dibandingkan dengan potensi pendukungya. Dalam hal ini juga perlu mempertimbangkan berbagai kemungkinan kegiatan
tindakan pemecahannya dan memilih kegiatan yang dipandang paling tepat.

3. Lingkup

Pengakajian tindakan pemecahan masalah terdiri atas beberapa kegiatan berikut :
a. Menguraikan masalah untuk mencari penyebab-penyebabnya.
b. Menguraikan potensi yang dapat mendukung pemecahan penyebab masalah.
c. Membandingkan masalah serta penyebabnya dengan potensi yang tersedia.
d. Menghitung dan mempertimbangkan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan untuk pemecahan masalah.
e. Memilih kegiatan yang dianggap paling dapat memecahkan masalah.

4. Tujuan

Tujuan pengkajian tindakan pemecahan masalah adalah sebagai berikut :
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a. Mengetahui penyebab masalah yang mendasar
b. Mengetahui potensi yang dapat memecahkan penyebab masalah secara tepat.
c. Memilih tindakan yang tepat untuk memecahkan masalah
d. mengkaji akar masalah

5. Langkah-langkah Pengkajian

a. Buatlah Formulir 6 : Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah

Masalah Penyebab Potensi
Alternatif Tindakan
Pemecahan Masalah

Tindakan yang Layak

1 2 3 4 5

b. Isilah kolom 1 dengan Masalah yang sesuai dengan peringkat dari formulir 5

c. Isilah kolom 2 dengan penyebab masalah yang ditentukan langsung dari masyarakat.

Penentuan penyebab masalah dilakukan dengan cara berikut :
1) Daftar berbagai penyebab langsung
2) Analisis dari beberapa penyebab yang berakibat langsung terhadap masalah dan mudah dilakukan di desa.
3) Pilihlah salah satu atau dua penyebab langsung.

d. Isilah kolom 3 dengan potensi atau sumber daya yang diperkirakan dapat memecahkan masalah dengan berbagai penyebabnya
dengan cara sebagai berikut :
1) Daftarlah berbagai potensi yang ada dan diperkirakan dapat memecahkan masalah dan penyebabnya.
2) Analisis potensi yang paling cocok untuk memecahkan masalah dan mudah diusahakan di desa
3) Pilihkan beberapa potensi yang dapat memecahkan masalah dan penyebabnya. Hasilnya diisikan pada kolom 4.
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e. Isilah kolom 4 dengan alternatif tindakan pemecahan masalah. Caranya adalah sebagai berikut :
a. Bandingkan dan analisis antara tindakan dan masalah serta penyebabnya.
b. Daftar tindakan-tindakan yang dekat kemungkinannya dapat memecahkan masalah
c. Isilah dua atau tiga tindakan yang paling mungkin untuk memecahkan masalah.

f. Isilah kolom 5 dengan tindakan yang layak, yaitu tindakan yang paling mudah dilakukan karena tersedia potensi dan dapat
memecahkan masalah dengan tepat.
Caranya adalah sebagai berikut :
1) Bandingkan beberapa alternatif tindakan
2) Pilihlah salah satu tindakan yang paling tepat dan dapat memecahkan masalah
3) Isilah tindakan terpilih pada setiap masalah pada kolom 6

g. Kegiatan b s/d g dilakukan untuk setiap masalah satu per satu sampai semua masalah dapat dikaji penyebab, potensi, alternatif
tindakan, dan tindakan yang layak. Pengisian ini dilakukan bersama oleh masyarakat dengan dibimbing oleh pemandu

h. Teliti kembali secara bersama dengan seluruh peserta musyawarah perencanaan hasil isian Formulir 6 untuk mengetahui
kemungkinan masih ada kesalahan.

Contoh Pengisian Formulir 6 : Hasil Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah

No Masalah Penyebab Potensi
Alternatif tindakan
pemecahan masalah

Tindakan yang layak

1 2 3 4 5 6
1. Ditiga dusun pada

musim kemarau
kekurangan air
bersih

Debit sumber air
bersih semakin
berkurang

Banyak pipa-pipa
yang bocor

- Sungai
- Sumber air diluar

desa

- Biaya swadaya

Pembangunan bak
Penampungan air hujan

Penggantian pipa-pipa
saluran air yang bocor

Pembangunan bak
Penampungan air hujan

Penggantian pipa-pipa
saluran air yang bocor

2. Di dusun pakis
sebagian besar

Parit/selokan
banyak yang

Selokan/parit
- Batu, pasir

Perbaikan parti/selokan air Perbaikan parit/selokan air
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rumah penduduk
tergenang air 1 m
pada musim hujan

rusak dan
tersumbat

Tangki disungai
jebol sepanjang
50 m

- Gotong royong

Perbaikan tangki dipinggir
sungai

Perbaikan tangki di pinggir
sungai

3. Banyak anak
balita terserang
penyakit campak

Kesadaran ibu-
ibu tentang
kesehatan rendah

Posyandu belum
mengadakan
imunisasi campak

Lingkungan di
RW 13 kurang
sehat

- puskesmas
pembantu

- posyandu
- kade yandu

Pembinaan dan penyuluhan
ibu dan anak

Mengadakan imunisasi bagi
anak balita di RW 13
melalui posyandu

Mengadakan gerakan
kebersihan lingkungan

Pembinaan dan penyuluhan
ibu dan anak

Mengadakan imunisasi bagi
anak balita di RW 13 melalui
posyandu

Gotong royong
membersihkan lingkungan

4. Jalan desa di
wilayah RT 07
sepanjang 1500 m
rusak berat

Banyak dilalui
kendaran besar
(truk besar)

- Batu
- Pasir
- Tenaga gotong

royong

Pembuatan portal dengan
penarikan retribusi melalui
keputusan desa.

Pengerasan jalan desa

Pembuatan / pemasang
portal pada jalan masuk desa

Pengerasan jalan desa
sepanjang 1500 meter

5. KUD kurang
bermanfaat dalam
memasarkan hasil
pertanian

Pengurus KUD
tidak aktif
membina para
petani

Terbatasnya dana
untuk pembelian
hasil pertanian

- ada program
pelatihan

- kredit bunga
rendah

Penambahan dana melalui
kredit bunga rendah

Penambahan dana melalui
kredit bunga rendah
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6. Proses Penyajian

Langkah-langkah Kegiatan
Waktu
(menit)

Bahan Pendukung

1 2 3
1. Pengantar

Fasilitator menjelaskan tentang
- Judul, tujuan, dan waktu yang digunakan serta
- Kaitkan materi yang akan dibahas dengan materi sebelumnya
- Judul dan tujuan rinci ditampilkan dalam lembar penyajian 1 (L – 5.1) dan

ditempelkan didinding atau di flip-chart untuk setiap saat dapat dirujuk
bila diperlukan.

5' Lembar penyajian (L – 5.1)

2. Ceramah dan Tanya Jawab

a. Fasilitator menjelaskan tentang hal-hal berikut :
- Pengertian pengkajian tindakan pemecahan masalah
- Tujuan pengkajian tindakan pemecahan masalah
- Cara-cara pengkajian tindakan pemecahan masalah
- Cara mencari potensi yang mendukung pemecahan masalah
- Cara mencari pemecahan masalah
- Contoh penentuan tindakan masalah

b. Mengadakan tanya jawab tentang hal-hal yang kurang mengerti.

25'

3. Peragaan

Fasilitator memperagakan cara pengkajian tindakan pemecahan masalah dan
cara mengisi formulir 6

50' - Formulir pengkajian
tindakan pemecahan
masalah (F6)
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1 2 3
4. Penegasan

Fasilitator merangkum pokok materi pembahasan dan memberikan penekanan
pada hal-hal berikut.
- Untuk mengkaji tindakan pemecahan masalah secara cermat maka

kuncinya terletak pada perbandingan besarnya masalah dengan potensi
yang tersedia.

- Penguraian penyebab masalah bukan secara teori, tetapi terjadi secara
nyata di masyarakat.

5'

5. Evaluasi

Fasilitator membagi lembar evaluasi untuk diisi peserta dan dikumpulkan
untuk dievaluasi.

5' - Lembar evaluasi
(L – 5.2)

7. Lembar Pendukung

LEMBAR EVALUASI ( L – 5.2)

Nama : ............................
No. Absen : ............................
Lingkarilah huruf B jika benar dan S jika salah pada pernyataa-pernyataan di bawah ini.

1. B – S pengkajian tindakan pemecahan masalah pada hakekatnya memilih tindakan yang disenangi masyarakat

2. B – S penguraian masalah dilakukan dengan mencari beberapa penyebab langsung

3. B – S Penguraian potensi dilakukan dengan cara mencari beberapa penyebab langsung.

4. B – S Alternatif tindakan masalah merupakan kegiatan memilih tindakan yang mungkin dapat memecahkan masalah
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Lampiran 10

Tehnik Penentuan Peringkat Tindakan / Aksi

1. Latar Belakang

Banyak alternatif tindakan yang telah dikaji pada pemecahan masalah masih harus dipilih secara cermat agar sesuai dengan
kemampuan desa. Tidak semua kegiatan yang didaftar masuk harus dicari urutan peringkatnya karena berbagai keterbatasan yang
ada pada tiap desa. Untuk menentukan peringkat tindakan maka perlu dilakukan suatu pengkajian. Penentuan peringkat tindakan
merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan urutan peringkat tindakan melalui skoring. Kegiatan ini dimaksudkan untuk
menetapkan urutan tindakan yang ada pada formulir sebelumnya (Formulir 6) agar dalam penyusunan rencana dapat sesuai kondisi
masyarakat desa itu sendiri.

2. Tujuan

a. Mengkaji lebih lanjut tindakan pemecahan masalah pada kegiatan sebelum ini.
b. Diperolehnya urutan tindakan yang layak (dapat) dilaksanakan di desa.
c. Terpilihnya jenis kegiatan yang akan dijadikan dasar penyusunan rencana pembangunan.

3. Langkah-langkah Penentuan Peringkat Tindakan / Aksi

a. Buatlah Formulir 7 : Penentuan Peringkat Tindakan pada kertas lebar untuk ditampilkan di lantai atau di papan tulis.
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Formulir 7 : Penentuan Peringkat Tindakan

No
Tindakan

yang layak
Pemenuhan kebutuhan

orang banyak
Dukungan peningkatan
pendapatan masyarakat

Dukungan potensi
mengatasi masalah

Jumlah nilai Peringkat
tindakan

1 2 3 4 5 6 7

b. Membahas dan menyepakati bersama kriteria-kriteria yang akan digunakan untuk mengukur tindakan yang akan dinilai.
Ukuran yang digunakan dalam mencari peringkat-peringkat tindakan perlu disusun dan disepakati bersama oleh peserta
musyawarah, seperti : (1)Pemenuhan kebutuhan orang banyak; (2) Dukungan peningkatan pendapatan masyarakat; (3)
Dukungan potensi/sumber daya untuk melaksanakan tindakan

c. Masukan tindakan-tindakan yang layak (formulir 6) sesuai peringkat pemecahan masalahnya ke kolom 2.

d. Sepakati nilai terendah dan teringgi yang akan digunakan dalam memilih tindakan. Misalnya nilai terendah : 1 (satu) dan
tertinggi 5 (lima).

e. Berikan penilaian secara musyawarah terhadap tindakan-tindakan tersebut sesuai kriteria yang telah disepakati tadi. Semakin
besar dukungan terhadap terlaksananya tindakan nilai semakin tinggi.

f. Jumlahkan skor yang diperoleh dari setiap kriteria untuk setiap tindakan.

g. Penentuan peringkat tindakan yaitu skor tertinggi urutan no. 1 dan seterusnya.

4. Ukuran Penentuan Peringkat

Untuk menentukan urutan peringkat tindakan tidak cukup dengan kesepakatan-kesepakatan tetapi perlu didukung dengan kriteria-
kriteria/ukuran yang dapat membantu memperkuat kesepakatan yang partisipatif. Kriteria yang dimunculkan pada formulir
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penentuan peringkat tindakan haruslah dirumuskan secara baik, tidak tumpang tindih, jelas mengukurnya dan besar pengaruhnya
terhadap tindakan yang diukur.Setelah kriteria penentuan peringkat tindakan disepakati bobot skor masing-masing kriteria.
Contoh :
a. Pembobotan 1 – 50
b. Pembobotan 1 – 10
c. Pembobotan 1 – 20

Dan yang sangat penting untuk diperhatikan adalah dalam pembobotan tersebut harus jelas apa yang dimaksud bobot 1, 2, 3.... dan
seterusnya sehingga pemberian bobot akan lebih bersifat obyektif.

Contoh hasil penentuan peringkat masalah

Masalah
Dirasakan oleh
banyak orang

Sangat
parah

Menghambat
peningkatan
pendapatan

Sering
terjadi

Tersedia potensi
untuk memecahkan

masalah

Jumlah
niai

Urutan
peringa

kat
1 2 3 4 5 6 7 8

Jalan desa di wilayah RT 07
sepanjang 1500 meter rusak
berat

4 3 4 2 4 17 4

Ditiga dusun pada musim
kemarau kekurangan air bersih

5 4 2 5 5 21 1

Di dusun pakis sebagian besar
rumah penduduk tergenang air
1m pada musim hujan

4 4 3 4 4 19 2

Banyak anak balita di RW 13
menderita campak

3 4 4 3 4 18 3

Pada musim hujan banyak
masyarakat di dusun taman dan
pakis terserang penyakit diare

3 3 2 1 3 12 8

Kegiatan kelompok tani di dusun 2 2 4 3 2 13 7
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Pakis macet
KUD kurang bermanfaat dalam
memasarkan hasil pertanian

3 2 5 1 4 15 5

Pengurus LKMD sebagian besar
tidak tampak kegiatannya

3 5 1 3 2 14 6

Formulir 7 : Contoh hasil Penentuan Peringkat Tindakan / Aksi

No Tindakan yang layak
Pemenuhan kebutuhan

orang banyak
Dukungan peningkatan
pendapatan masyarakat

Dukungan potensi
mengatasi masalah

Jumlah
nilai

Peringkat
tindakan

1 2 3 4 5 6 7
1. Pembangunan bak

penampungan air
hujan

5 3 3 11 4

2. Penggantian pipa
saluran air bocor

4 2 3 9 6

3. Perbaikan parit /
selokan air

2 1 3 6 8

4. Perbaikan tangki di
sungai

3 2 2 7 7

5. Pembinaan dan
penyuluhan
kesehatan

4 4 4 12 3

6. Mengadakan
imunisasi bagi anak
balita

5 4 5 14 1

7. Pengerasan jalan desa 3 3 4 10 5
8. Pemasangan portal di

jalan masuk desa
2 1 2 5 9
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9. Penambahan dana
(modal) melalui
kredit bunga rendah

5 5 3 13 2

5. Proses Penyajian

Langkah-langkah Kegiatan
Waktu
(menit)

Bahan Pendukung

1 2 3
1. Pengantar

Fasilitator menjelaskan tentang
- Judul, tujuan, dan waktu yang digunakan
- Kaitan materi yang akan dibahas dengan materi sebelumnya
- Judul dan tujuan rinci ditampilkan dalam lembar penyajian (L – 6.1) dan

ditempelkan didinding atau di flip-chart untuk setiap saat dapat dirujuk
bila diperlukan.

5' Lembar penyajian (L - 6.1)

2. Ceramah dan Tanya Jawab

Fasilitator menjelaskan tentang hal-hal berikut:
- Pengertian peringkat tindakan
- Tujuan penentuan peringkat tindakan
- Kegunaan peringkat tindakan
- Ukuran penentuan peringkat tindakan.
- Cara-cara dalam penentuan peringkat tindakan pemecahan masalah
- Cara pengisian formulir penentuan peringkat tindakan.

40'
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1 2 3
3. Peragaan

Fasilitator memperagakan cara-cara pengisian formulir penentuan peringkat
tindakan dan peserta diminta mengamati dan memperhatikan.

20' Formulir penentuan peringkat
tindakan (F-7)

4. Penegasan

Fasilitator menerangkan pokok-pokok materi pembahasan yang dikaitkan
dengan materi bahasan lain serta memberikan penekanan pada hal-hal yang
perlu diperhatikan dalam terapan di antaranya sebagai berikut :

a. Penentuan peringkat tindakan perlu dilakukan secara cermat sebab
menjadi penentu pada jenis kegiatan yang akan direncanakan.

b. Ukuran penentuan peringkat tidak baku dan dapat diganti sesuai
kesepakatan musyawarah.

5'

5. Evaluasi

Fasilitator membagikan lembar evaluasi untuk diisi peserta dan dikumpulkan
untuk dievaluasi.

5' Lembar evaluasi (L – 6.2)
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6. Lembar Pendukung

LEMBAR EVALUASI ( L – 6.2)

Nama : ............................
No. Absen : ............................

Lingkarilah huruf B jika benar dan S jika salah pada pernyataa-pernyataan di bawah ini.

1. B – S Penetuan peringkat tindakan dimaksudkan untuk mendapatkan urutan tindakan yang akan direncanakan dalam kegiatan
pembangunan

2. B – S Tindakan yang dipilih adalah tindakan yang dananya sudah tersedia

3. B – S Salah satu ukuran penentuan tindakan yang disepakati masyarakat adalah sesuai peraturan dari pemerintah.

4. B – S Bila ada skor yang sama pada saat pengkajian maka perlu dilakukan skoring ulang


