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LAPORAN

TRAINING OF TRAINER “ERT“

KABUPATEN BANYUASIN

Latar Belakang

● Penyebab kebakaran hutan dan lahan dikarenakan ulah manusia karena

kemiskinan akikat tingkat ekonomi, tingkat pendapatan dan tingkat

pengetahuan yang rendah dan juga akibat ketamakan dari masyarakat itu

sendiri. Salah satu konsep dan pendekatan yang dilakukan oleh SSFFMP di

dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah melalui pembinaan

dan pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan secara

partisipatif dengan pendekatan gender.

● Sesuai dengan rencana 5 tahun SSFFMP di dalam kegiatan pengembangan

masyarakat, maka pengenalan pendekatan pengelolaan Ekonomi Rumah

Tangga “ERT” kepada masyarakat yang akan menerima bantuan cukup

efektif dan berdayaguna tinggi terutama yang diarahkan kepada rumah

tangga yang mempunyai kegiatan usaha produktif.

●  Memperkenalkan metoda pengelolaan “ERT” kepada masyarakat binaan dari

instansi/dinas/lembaga terkait cukup efektif karena inti dari pendekatan

ini adalah agar mencapai rumah tangga yang harmonis, komunikasi sesama

anggota keluarga lancar sehingga mereka dapat secara bersama-sama

membuat perencanaan pengembangan ekonomi keluarga ke depannya.

●  Agar konsep ini dapat disebarluaskan kepada masyarakat khususnya

masyarakat di pedesaan dirasa perlu mempersiapkan tenaga fasilitator

“ERT” dari Dinas/Instansi/Lembaga/NGOs terkait dan menaruh perhatian

dan mempunyai kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat.

●  Pelatihan untuk pelatih (TOT) ERT diberikan dalam upaya meningkatkan

kemampuan peserta bagaimana teknis pengelolaan ekonomi rumah tangga

produktif yang baik dan terencana.

●  Pelaksanaan pelatihan untuk pelatih ekonomi rumah tangga di kabupaten

Banyuasin ini sebagai follow up dari lokakarya sosialisasi pengelolaan

ekonomi rumah tangga yang dilakukan sebelumnya dengan harapan dapat

dikembangkan dan diterapkan kepada masyarakat di pedesaan.



Tujuan

●  Mempersiapkan peserta sebagai fasilitator pelatihan “ERT” bagi masyarakat

binaan di pedesaan

● Meningkatkan kemampuan Pembina untuk dapat memahami tentang arti

pentingnya keluarga dalam menata dan mengelola sumber-sumber daya alam.

●  Melatih peserta untuk dapat memfasilitasi masyarakat di dalam penerapan

ERT

● Menumbuhkan pelatih yang berkualitas

●  Meningkatkan kemampuan pelatih di dalam melakukan pembinaan ekonomi

rumah tangga petani, perajin dan usaha-usaha produktif lainnya yang ada di

pedesaan

● Peningkatan pengetahuan peserta sebagai pelatih ERT agar dapat diterapkan

untuk kegiatan pembinaan dari dinas/instansi masing-masing dalam upaya

peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat desa

● Sebagian peserta yang dianggap mampu dipersiapkan sebagai perpanjang

tangan atau sebagai fasilitator pelatihan pengelolaan ekonomi rumah tangga

pada kelompok sasaran proyek SSFFMP

Output :

Peserta dapat memahami modul dan materi pelatihan yang diberikan, dan

sebagian dari peserta dapat menjadi fasilitator atau pelatih untuk Pelatihan

Ekonomi Rumah Tangga.

Tempat dan Jadwal :

TOT “ERT” ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari, tanggal 31 Januari –

3 Februari 2005 bertempat di SSFFMP Training Room, Palembang

Fasilitator :

● Ibu Marlin ; LPWAL

● Bpk. Rusdi Z Ramon

Co-fasilitator

● Bpk. Ir, Tri Yulisman, MM ; Disbun MUBA

● Ibu Ir. Mura, MM ; Disbun MUBA

● Ibu Yusnariah, S.Sos ; Disbun OKI



Metoda yang digunakan

●  Visualisasi Modul

●  Diskusi

●  Curah Pendapat

● Working Group

●  Presentasi

●  Role Play / Praktek Modul

●  Penilaian

●  Evaluasi

Proses kegiatan :

Hari Pertama 31 Januari 2005

Pelatihan dibuka pada pukul 08.45 WIB. Pembukaan dilakukan secara langsung

oleh EU Co-Director, Bpk K.H. Steinmann. Acara diawali dengan kata sambutan

oleh Ibu Yandriani (Gender specialist) disertai dengan penjelasan jumlah dan

latar belakang peserta TOT ‘ERT’. Selanjutnya, Ibu Yandriani juga memberikan

penjelasan mengenai tujuan umum dan khusus pelaksanaan TOT ‘ERT’.

Tujuan Umum : Meningkatkan kemampuan Pembina untuk dapat memahami arti

pentingnya keluarga dalam menata dan mengelola Sumber Daya

Alam di sekitar kawasan hutan.

Tujuan Khusus :

1. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan peserta agar dapat

menerapkan ERT di wilayahnya masing-masing.

2. Menumbuhkan pelatih ERT yang berkualitas



Acara selanjutnya adalah perkenalan fasilitator utama dan co-fasilitator.

Fasilitator utama adalah Ibu Dra. Marlin dan Bpk. Rusdi Z Ramon. Sedangkan

co-fasilitator terdiri dari 3 orang yang berasal dari 2 kabupaten, yaitu MUBA

dan OKI yang telah mendapatkan TOT ‘ERT’ sebelumnya. Adapun co-fasilitator

terdiri dari :

1. Ir. Tri Yulisman Eka Putra, MM (Disbun MUBA)

2. Ir. Mura, MM (Disbun MUBA)

3. Yuspirah, S.Sos (Disbun OKI)

Setelah perkenalan dengan fasilitator utama dan co-fasilitator, acara

dilanjutkan dengan penjelasan materi mengenai latar belakang dilaksanakannya

TOT ‘ERT’ oleh fasilitator utama (Bpk. Rusdi Z Ramon). Berdasarkan hasil

survai di lapangan, ekonomi masyarakat desa masih lemah. Hal ini disebabkan

karena :

1. Potensi belum dimanfaatkan secara optimal

2. Pemanfaatan waktu kurang optimal

3. Dukungan anggota keluarga masih kurang

Untuk itu, perlu dilakukan pelatihan, karena bisa memberi beberapa manfaat

bagi para peserta. Antara lain :

1. Perbaikan komunikasi dalam keluarga

2. Perbaikan pengelolaan keuangan dalam keluarga

3. Saling menghargai peran masing-masing

4. Harmonisasi rumah tangga

5. Optimalisasi pemanfaatan waktu

6. Perbaikan ekonomi keluarga

7. Mengurangi angka perceraian

Setelah penjelasan mengenai latar belakang diadakannya TOT “ERT”,

fasilitator (Ibu Marlin) menjelaskan mengenai Metoda Visualisasi. Meliputi :

1. Alat-alat yang digunakan :

a. Kartu atau kertas stensil bekas pakai

b. Spidol atau alat tulis



c. Papan tancap dari karet /papan kardus

d. Jarum/paku kecil untuk menancapkan kartu di papan

e. Kertas kacang (coklat) untuk menempelkan kartu

f. Perekat untuk merekatkan kartu di kertas kacang

2. Cara menggunakan kartu

a. Kartu ditulis dengan tidak pakai nama

b. Ditulis dengan huruf besar

c. Satu kartu hanya menulis satu masalah

d. Yang ditulis hanya kata kunci saja

e. Kalau bisa, satu kartu hanya ditulis tiga baris saja

3. Keuntungan mempergunakan kartu

a. Dapat menghemat waktu

b. Semua dapat berpartisipasi

c. Dapat mengatasi rasa malu

d. Semua gagasan yang ditemukan dapat terdokumentasi

e. Terhindar dari perdebatan yang tidak relevan

f. Hasil dapat langsung terdokumentasi dengan baik

g. Mudah untuk memilah-milah dan menggolongkannya

h. Selama masih tertempel, masih bisa dibahas

4. Cara-cara pemandu musyawarah memandu pembahasan

a. Kartu diserahkan dalam keadaan tertelungkup

b. Sebelum ditempel, sebaiknya dikocok dahulu

c. Sebaiknya tidak ditanya siapa yang menuliskan

d. Tempelkan kartu sambil memilah-milah gagasan

e. Semua kartu yang tertempel harus dibaca

f. Cabut kartu-kartu yang sejenis

Setelah penjelasan dari fasilitator utama, acara dilanjutkan dengan perkenalan

peserta TOT ‘ERT’. Fasiltator dan co-fasilitator membagikan lembaran biodata

dan kartu peri bahasa kepada seluruh peserta. Peserta diberi waktu lima menit

untuk mengisii lembaran biodata tersebut. Salah seorang peserta diminta maju

ke depan dan membaca kartu peribahasanya, lalu peserta lain yang memiliki

kata sambungan dari peribahasa yang dibaca sebelumnya maju ke depan dan

membacakan biodata rekannya. Demikian sebaliknya.

Contoh peribahasa :

1. Tong kosong (Ibu-ibu)

2. Nyaring bunyinya (bapak-bapak)

Pasangan peserta tersebut langsung ditetapkan sebagai pasangan suami istri

ilegal dan berlaku selama pelatihan berlangsung.



Setelah semua pasangan pelatihan mendapatkan pasangannya masing-masing,

acara dilanjutkan dengan membuat kesepakatan bersama mengenai tata tertib

yang harus dipatuhi selama pelatihan berlangsung. Meliputi :

1. Jam masuk : 08.30 WIB

2. Jam pulang (akhir sesi) : disesuaikan

3. HP : tanpa nada, getar

4. Ketua kelas : Edi karo-karo

5. Sanski : Diberi bintang

6. Rokok : No smoking area

Selanjutnya, acara diisi dengan pengungkapan harapan peserta TOT “ERT”.

Co-fasilitator membagikan metaplan kepada peserta. Peserta menuliskan

harapan mereka pada metaplan dan menempelkannya pada papan tancap.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan penayangan gambar dan inventarisasi

pendapat. Fasilitator menayangkan gambar pada papan flipchart. Co-fasilitator

membagikan metaplan kepada seluruh peserta. Para peserta diminta

menuliskan pendapat mereka mengenai gambar yang ditampilkan. Inventarisasi

pendapat tentang gambar dibagi menjadi dua, yakni inventarisasi pendapat

Bapak-bapak dan pendapat Ibu-ibu. Fasilitator meminta masing-masing

perwakilan dari tiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya.

Selanjutnya, fasilitator menyimpulkan serta menjelaskan makna gambar yang

telah ditampilkan.



Setelah istirahat makan siang, acara diteruskan dengan penyampaian materi

Bertegur Sapa Dalam Keluarga yang disampaikan oleh Ibu Marlin. Fasilitator

menjelaskan aspek-aspek utama dalam bertegur sapa, yakni a) komunikator, b)

komunikan, c) pesan, dan d) media. Setelah itu, diadakan diskusi kelompok.

Peserta pelatihan dibagi menjadi dua kelompok. Yaitu kelompok ibu-ibu dan

kelompok bapak-bapak. Kelompok bapak-bapak diketuai oleh Sukardi Karo-karo

dan kelompok Ibu-ibu diketuai oleh Dian Maulina. Fasilitator dan co-fasilitator

membagikan metaplan kepada peserta untuk menuliskan komunikasi yang

dilakukan dalam rumah tangga. Co-fasilitator memandu peserta untuk

melakukan diskusi kelompok. Komunikasi dalam rumah tangga, meliputi :

1. Yang sering dilakukan

2. Yang jarang dilakukan

3. Hambatan dalam Rumah Tangga

Selanjutnya, masing-masing perwakilan dari tiap kelompok mempresentasikan

hasil diskusi kelompoknya. Setelah masing-masing kelompok memaparkan hasil

diskusi, fasilitator mengomentari dan membuka sesi tanya jawab.



Acara dilanjutkan dengan “Permainan pesan berantai”. Peserta dibagi dua

kelompok, dan berbaris berbanjar. Kelompok terdiri dari kombinasi laki- laki

dan perempuan. Pesan pertama dibisikkan oleh fasilitator kepada peserta yang

berbaris paling depan. Selanjutnya pesan terus disampaikan hingga peserta

yang berbaris paling belakang.

Kelompok I

Pesan yang dibisikkan : Jika Bapak ingin berhasil dalam rumah tangga,

sebaiknya harus terbuka

Pesan yang didengar : Masalah Rumah Tangga

Kelompok II

Pesan yang dibisikkan : Tolong ikatkan sapi dibawah pohon nangka, kasih

minum dan konsentrat

Pesan yang didengar : Tolong ikatkan sapi di pohon. Tolong dikuadratkan.

Selanjutnya, fasilitator menjelaskan makna permainan “Pesan Berantai”.

Penyampaian pesan tidak efektif karena pesan terlalu panjang, media tidak

siap, dan komunikan belum siap menerima pesan, sehingga ada kemungkinan

terjadi distorsi.



Sebelum pelatihan hari pertama ditutup, fasilitator, co-fasilitator dan para

peserta membuat kesepakatan mengenai jam masuk untuk esok harinya.

Sebelumnya juga dilakukan evaluasi harian. Fasilitator dan co-fasilitator

membagikan metaplan kepada para peserta dan menuliskan hasil evaluasi

harian. Meliputi :

1. Manfaat materi bagi peserta

2. Peran fasilitator dalam penyajian

3. Waktu yang digunakan dalam menyajikan

4. Penilaian materi (baik-sedang-kurang).

Hari kedua (01 Februari 2005)

Pelatihan hari kedua diawali dengan energizer yang dilakukan dengan permainan

tukar tempat duduk dengan menyebut kelompok di pandu Ibu Yandriani.

Kelompok 1 : Hutan

Kelompok 2 : Api

Kelompok 3 : Air

Acara dilanjutkan dengan penjelasan materi “Pemanfaatan Waktu dalam Rumah

Tangga” yang disampaikan oleh Bpk. Rusdi Z. Ramon. Fasilitator menjelaskan

mengenai pemanfaatan waktu. Waktu adalah uang, waktu seperti pedang, dalam

keluarga mesti dapat mengatur waktu, misalnya; bagaimana waktunya makan,

shalat, dll. Tidak semua kegiatan dalam rumah tangga mendapatkan uang.

Pemanfaatan dapat berupa nilai sosial dan ekonomi. Dapat membagi waktu

berarti dapat menempatkan bagaimana kita memanfaatkan waktu secara

efektif.



Setelah itu, dilakukan diskusi kelompok mengenai kegiatan pemanfaatan waktu

bagi kelompok suami dan kelompok istri. Kegiatan ini dipandu oleh co-

fasilitator (Ibu Yusnariah). Peserta dipisahkan kelompok istri dan kelompok

suami, peserta menuliskan bagaimana pemanfaatan waktu dari pagi sampai

malam hari. Kelompok suami dan kelompok istri melakukan diskusi pemanfaatan

waktu dalam rumah tangga (pagi, siang, sore, malam). Selanjutnya, perwakilan

dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok suami

diwakili oleh M.Sukardi Karo-karo, dan kelompok Istri diwakili oleh Dian

Maulina. Setelah itu, fasilitator menjelaskan dan menarik kesimpulan dari hasil

pemaparan masing-masing kelompok.

Selanjutnya, acara dipandu co-fasilitator (Bpk. Tri Yulisman) dengan materi

diskusi kelompok “Pemanfaatan waktu luang usaha produktif”. Peserta dibagi

menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang

telah ditetapkan pada hari pertama. Masing-masing kelompok diberikan waktu

untuk mendiskusikan dan menetapkan usaha yang dapat dilakukan guna

memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Misal : “Usaha pempek Cek

Molek”. Adapun pokok-pokok diskusi meliputi :

1. Waktu yang digunakan

2. Jenis kegiatan

3. Penanggung Jawab

4. Anggota Rumah Tangga yang Terlibat



Setelah istirahat makan siang, acara diteruskan dengan evaluasi harian dan

penjelasan materi pemanfaatan waktu untuk usaha produktif dalam rumah

tangga. Fasilitator menjelaskan kepada peserta pelatihan mengenai waktu-

waktu yang dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rumah tangga.

Acara dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang dipandu co-fasilitator (Ibu

Mura). Peserta di bagi dalam kelompok berdasarkan pasangan suami, istri, dan

anak, kemudian dilakukan diskusi untuk membuat pendataan cara pencatatan /

keuangan rumah tangga, sesuai usaha produktif yang telah dibuat sebelumnya.

Pokok-pokok diskusi meliputi :

1. Tanggal

2. Keterangan

3. Uang masuk

4. Uang keluar

5. Sisa / saldo

Selanjutnya, masing-masing perwakilan peserta dari kelompoknya masing-

masing mempersentasikan hasil pencatatan/keuangan rumah tangga mereka.

Hari ketiga 02 Februari 2005

Pelatihan hari ketiga dimulai dengan “Praktek penggunaan modul ERT ( sesi I )”

Fasilitator mengundi peserta pelatihan secara acak untuk tampil

mempraktekkan modul ERT. Adapun materi yang dapat dipraktekkan oleh

peserta pelatihan adalah :

1. Komunikasi dalam rumah tangga / bertegur sapa

2. Pengendalian waktu

3. Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga (ERT)



Setiap peserta pelatihan yang tampil di depan, akan dikomentari secara

langsung oleh fasilitator. Sedangkan peserta yang lain, melakukan evaluasi

secara tertulis untuk rekan mereka yang tampil melakukan praktek modul ERT.

Evaluasi oleh peserta dilakukan dengan cara menuliskan opini mereka pada

metaplan yang disediakan. Selanjutnya, metaplan tersebut dikumpulkan dan

pada akhir sesi praktek penggunaan modul, metaplan tersebut akan

dikembalikan lagi kepada masing-masing peserta dan dapat digunakan sebagai

salah satu bahan koreksi bagi peserta pelatihan, agar dapat tampil lebih baik

lagi.

Praktek penggunaan modul “ERT” berlangsung hingga sore hari. Masing-masing

peserta memiliki waktu sepuluh (10) menit untuk melakukan pemaparan.

Sebelum pelatihan hari ketiga ditutup, dilakukan pemutaran video ketika para

peserta melakukan praktek penggunaan modul “ERT” yang disaksikan bersama-

sama oleh fasilitator dan para peserta pelatihan.

Hari keempat 03 Februari 2005-02-03

Fasilitator membuka pertemuan hari keempat dengan mereview hal-hal yang

telah dilakukan pada hari sebelumnya, khususnya pada saat praktek

penggunaan modul ERT.

Selanjutnya, dilakukan pemutaran video (sesi II). Fasilitator bersama-sama

seluruh peserta pelatihan menyaksikan penayangan gambar para peserta ketika

melakukan praktek penggunaan modul ERT

Setelah semua peserta menyaksikan video, acara diteruskan dengan pemberian

“jimat pelatih”. Fasilitator memberikan jimat pelatih yang merupakan bekal



bagi para peserta pelatihan untuk menerapkan ilmu yang diperolehnya secara

langsung ke lapangan. Pada dasarnya jimat pelatih terdiri dari tiga bagian

besar, yaitu :

1. komunikatif

2. emansipator

3. inovatif

Fasilitator menjelaskan dan memaparkan jimat pelatih tersebut kepada

peserta, Selanjutnya, untuk menunjang jimat pelatih yang telah diberikan,

fasilitator juga memberikan prinsip-prinsip dasar belajar orang dewasa.

Fasilitator melibatkan peserta dalam diskusi interaktif. Semua peserta boleh

mengajukan pertanyaan, berbagi pendapat dan berbagi pengalaman

Acara dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Sebelum memulai diskusi kelompok,

fasilitator meminta salah seorang perwakilan peserta untuk dapat maju ke

depan dan memfasilitasai pembagian kelompok untuk melakukan diskusi.

Berdasarkan hasil kesepakatan, dipilih ketua kelas (Sukardi karo-karo) untuk

membagi kelompok menjadi 2 secara acak dan melakukan diskusi bersama

kelompoknya masing-masing. Masing-masing kelompok mendiskusikan cara

menumbuhkan pelatih yang tangguh, meliputi :

1. kekurangan yang dirasakan, dan

2. dukungan yang diharapkan

Selanjutnya, dilakukan presentasi hasil diskusi kelompok. Masing-masing

kelompok, melalui perwakilannya, memaparkan hasil diskusi kelompok mereka

masing-masing.

Setelah istirahat makan siang, acara dilanjutkan dengan “Membuat Rencana

Tindak Lanjut ( RTL )”. Fasilitator membagikan blanko RTL kepada seluruh

peserta pelatihan. Blanko RTL terdiri dari :

1. Jenis Kegiatan

2. Target / kelompok sasaran

3. Lokasi

4. Biaya

5. Network / penanggung jawab

Selanjutnya, peserta diminta mengisi blanko yang telah disediakan dan

mengumpulkannya kembali pada fasilitator

Acara berikutnya adalah diskusi bersama pembuatan ‘Forum Cinta Damai’

dipandu salah satu peserta pelatihan TOT ‘ERT’ (Bpk. Sofyan). Dalam diskusi

ini telah dicapai berbagai kesepakatan bersama dan pembagian data lengkap

para peserta pelatihan oleh panitia. Biodata ini digunakan sebagai contact



persons para peserta pelatihan agar dapat terus menjalin komunikasi setelah

pelatihan usai dilaksanakan.

Pada pukul 16.30 WIB, dilakukan penutupan pelatihan TOT “ERT” . Pelatihan

ditutup langsung oleh Bapak K.H Steinmann. Acara diawali dengan sambutan

dari perwakilan peserta, pelatih, dan pesan dan kesan dari Bpk. K.H Steinmann.

Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada seluruh peserta diserahkan secara

langsung oleh pelatih dan K.H Steinmann


