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 KATA PENGANTAR 

Program Leading the Change (LtC) adalah program bersama antara Yayasan WWF 
Indonesia dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang menggunakan pendekatan 
menghormati hak asasi manusia dan kemitraan yang setara dengan organisasi 
masyarakat sipil (CSO), komunitas masyarakat adat dan lokal (CBO) serta  mitra lain 
bersama masyarakat sipil untuk advokasi membangun kolaborasi dan aksi bersama 
dalam mempengaruhi kebijakan dan praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam 
selama 5 tahun (2018 – 2022) 

Dalam konteks Indonesia, fokus program adalah penguatan masyarakat adat dan 
komunitas lokal, termasuk perempuan dan pemuda, melalui kerja sama dengan 
organisasi masyarakat sipil dalam mendorong perubahan tata kelola sumber daya alam, 
pengembangan energi secara berkelanjutan kearah lebih adil dan lestari di mana hak dan 
komunitas diakui dan adanya manfaat yang diperoleh dari penggunaan secara 
berkelanjutan. 

Hal ini juga memerlukan akses informasi, pendidikan untuk semua dan peningkatan 
kapasitas untuk memperkuat masyarakat dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif 
dalam proses kebijakan dan pengambilan keputusan tentang pelestarian 
keanekaragaman hayati, perubahan iklim, pengakuan hak masyarakat adat, tata kelola 
sumber daya alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat dan komunitas lokal. 

Yayasan WWF Indonesia bersama MULIANTARA, salah satu mitra program Leading the 
Change menyusun buku panduan untuk kampung berkelanjutan. Buku panduan ini 
merupakan hasil seri lokakarya di tahun 2020 lalu. Bersama dengan peserta dari mitra 
LtC, CSO lokal dan staff WWF saling berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam 
workshop pengembangan kampung berkelanjutan. Hasil workshop yang sarat akan 
diskusi ini diarahkan untuk melihat dan mengangkat target SDGs dalam pengembangan 
kampung lestari. 

Besar harapan buku panduan ini dapat menjadi sebuah bekal yang sangat memadai bagi 
fasilitator untuk  pendampingan masyarakat dimanapun berada. Buku ini sebagai 
dokumen hidup yang senantiasa akan terus dikembangkan dan disesuaikan dengan 
keperluan dan perkembangan jaman. 

 

Jakarta, 17 Agustus 2021 
Salam Lestari, 
 
 
 
 
Lukas Adhyakso 
Deputy CEO Yayasan WWF Indonesia 
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 KATA PENGANTAR 

Prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah “tidak ada satu yang tertinggal” 
artinya semua orang termasuk masyarakat terlibat dan berperan dalam pencapaian 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, baik sebagai objek maupun subjek pembangunan. 
Kampung Berkelanjutan merupakan salah satu bentuk implementasi TPB di tingkat 
desa/kampung yang semua penduduknya dapat memenuhi kebutuhan dan 
meningkatkan kesejahteraanya, tanpa menurunkan kondisi lingkungan, sumber daya 
alam, atau kehidupan orang lain, di masa kini dan di masa depan.  

Visi atau mimpi yang menjadi cita-cita masyarakat sebaiknya diterjemahkan menjadi 
Rencana Strategis yang dapat diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Kampung dan diintegrasikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.  

MULIANTARA bekerjasama dengan WWF - Indonesia berinisiatif mengembangkan model 
Kampung Berkelanjutan di Teluk Cenderawasih, tepatnya di Kampung Menarbu, Distrik 
Roon, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat sejak tahun 2018. Dalam pendampingan 
membangun visi atau mimpi bersama, MULIANTARA menggunakan metode Appreciative 
Inquiry (AI). Dengan menggunakan AI, masyarakat diajak untuk berpikir positif dan 
melihat pada potensi yang mereka miliki. 

Pengalaman ini perlu disebarluaskan melalui kegiatan berbagi pengalaman kepada 
sesama penggiat praktisi fasilitator atau pendamping masyarakat. Pada tahun 2020 
MULIANTARA telah menyelenggarakan dua seri lokakarya pengembangan Kampung 
Berkelanjutan. Hasil pengalaman pendampingan Kampung Berkelanjutan dan kegiatan 
lokakarya ini MULIANTARA dokumentasikan menjadi buku panduan ke-2 mengenai 
penyusunan rencana strategis menggunakan metode AI yang berjudul Seri Kampung 
Berkelanjutan: Menata Langkah – Membangun Harapan. 

Tujuan penulisan Buku Panduan Seri Kampung Berkelanjutan: Menata Langkah – 
Membangun Harapan: 

● Sebagai acuan dan rujukan bagi fasilitator atau pendamping masyarakat dalam 
pengembangan Kampung Berkelanjutan 

● Meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya membangun cita-cita bersama 
untuk pengembangan Kampung Berkelanjutan 

● Meningkatkan pemahaman mengenai metode Appreciative Inquiry (AI)/evaluasi 
apresiatif untuk pendampingan penyusunan rencana strategis Kampung 
Berkelanjutan. 

● Meningkatkan pemahaman mengenai proses integrasi TPB ke dalam rencana 
strategis Kampung Berkelanjutan. 

● Sebagai dokumentasi pengembangan Kampung Berkelanjutan. 

Pada buku panduan seri ini berisi tentang Pendekatan Appreciative Inquiry, Fasilitasi dan 
Panduan Fasilitasi Dalam Menata Langkah – Membangun Harapan dan Pengalaman 
MULIANTARA Menata Langkah – Membangun Harapan 

Pada kesempatan ini MULIANTARA mengucapkan terimakasih kepada WWF - Indonesia 
dalam program Leading the Change. MULIANTARA juga mengucapkan terimakasih 
kepada masyarakat Kampung Menarbu, seluruh peserta Seri Lokakarya: Pengembangan 
Kampung Berkelanjutan dan seluruh tim MULIANTARA yang telah berkontribusi dalam 
penyusunan buku panduan ini. 
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Buku panduan ini tentunya masih jauh dari sempurna, sehingga masih membutuhkan 
perbaikan. Masukan dan saran dari para pembaca dan pengguna sangat kami perlukan. 
Melalui perbaikan terus menerus, buku panduan semakin mudah digunakan oleh banyak 
pihak. 

Semoga buku panduan ini dapat bermanfaat bagi fasilitator atau pendamping 
masyarakat dalam pengembangan Kampung Berkelanjutan di tempatnya masing-
masing. 

 

Salam, 

Tim Penyusun 
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 SEKAPUR SIRIH 

Tentang Seri Lokakarya: Penyusunan Rencana Strategis Kampung 

Berkelanjutan 

Untuk melengkapi materi lokakarya sebelumnya, MULIANTARA bekerjasama dengan 

WWF – Indonesia dalam program Leading the Change mengadakan lokakarya lanjutan 

yang bertajuk Penyusunan Rencana Strategis Kampung Berkelanjutan. Lokakarya ini 

diikuti mitra Leading the Change dan staf WWF - Indonesia dan  dari Aceh, Riau, Jambi, 

Jakarta, Bandung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua 

Barat. 

 

Lokakarya dilaksanakan pada Hari Selasa-Rabu, 24-25 November 2020 secara daring 

dan interaktif, dengan memanfaatkan berbagai aplikasi seperti Zoom, Mural, dan Google 

Sheet dengan bermain peran dan menciptakan desa imajinatif. 

Lokakarya ini bertujuan untuk memahami pentingnya visioning untuk pengembangan 

Kampung Berkelanjutan dengan menggunakan metode Appreciative Inquiry guna 

penyusunan rencana strategis Kampung Berkelanjutan dan diintegrasikan dengan 

Sustainable Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). 
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 KAMPUNG BERKELANJUTAN 
 
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB) yang telah disepakati oleh para pemimpin negara dalam Konferensi 

Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

pada tahun 2015 dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 

2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB. Perpres tersebut merupakan komitmen agar 

pelaksanaan dan pencapaian TPB dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan 

seluruh pihak.  

Implementasi TPB seharusnya diterapkan di seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk 

Pemerintahan Desa/Kampung sebagai struktur pemerintahan terendah, karena prinsip 

TPB adalah “tidak ada satu pun yang tertinggal” artinya semua orang termasuk 

masyarakat dan Pemerintah Desa/Kampung terlibat dan berperan dalam pencapaian 

TPB, baik sebagai objek maupun subjek pembangunan. Oleh karena itu, seluruh lapisan 

masyarakat seharusnya terinformasi dan terlibat dalam pencapaian pembangunan 

berkelanjutan serta menerapkannya di kehidupan sehari-hari proses menginformasi, 

meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, serta partisipasi masyarakat mengenai 

pengarusutamaan TPB dapat dilaksanakan melalui Pendidikan untuk Pembangunan 

Berkelanjutan (PPB)/Education for Sustainable Developmet (ESD).   

PPB bertujuan untuk mengenalkan TPB yang dapat disesuaikan dengan tata nilai, 

kearifan, dan budaya masyarakat serta potensi sumber daya alam setempat. Tujuan 

jangka panjang TPB adalah integrasi dari konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam 

tata nilai, kebiasaan dan perilaku masyarakat dengan harapan akan memberikan 

kontribusi positif terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat dan turut menjaga 

sumber daya alam dan lingkungan. 

Untuk penerapan PPB, penerapannya diperluas di tingkat kampung melalui 

pengembangan Kampung Berkelanjutan (Sustainable Village). Kampung Berkelanjutan 

adalah salah satu bentuk implementasi TPB di tingkat desa/kampung yang semua 

penduduknya dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraanya, tanpa 

menurunkan kondisi lingkungan, sumber daya alam, atau kehidupan orang lain, baik di 

masa kini maupun di masa depan. Kampung Berkelanjutan memiliki tujuan: (1) 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (2) melindungi lingkungan; (3) membangun 

kelembagaan masyarakat yang kuat; dan (4) memperbaiki kualitas hidup.  
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Pengembangan Kampung Berkelanjutan perlu memperhatikan keseimbangan aspek 

sosial (contoh: penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat), aspek 

ekonomi (contoh: ekonomi berkelanjutan melalui badan usaha milik desa/kampung), dan 

aspek lingkungan (contoh: penataan lingkungan kampung dan pelestarian lingkungan). 

Pengembangan Kampung Berkelanjutan sebaiknya mengedepankan potensi yang 

dimiliki desa/kampung dan harapan masyarakat. Dalam proses perencanaan, 

pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, dan pembelajaran 

kegiatan pada Pengembangan Kampung Berkelanjutan harus memperhatikan prinsip-

prinsip partisipasi dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok 

perempuan, pemuda, dan anak-anak. 

Proses pengembangan Kampung Berkelanjutan diawali dengan penggalian data dan 

pemetaan potensi desa/kampung. Satu alat analisis untuk menemukan dan 

menggambarkan potensi tersebut dapat menggunakan PPB (Pendekatan Penghidupan 

Berkelanjutan) atau SLA (Sustainable Livelihood Approach). Selanjutnya informasi dan 

data yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun visi dan misi 

desa/kampung yang dituangkan dalam sebuah rencana strategis yang diintegrasikan 

dengan TPB, contohnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM 

Kampung).  

Dalam upaya mendukung terwujudnya Kampung Berkelanjutan adalah dengan 

mengembangkan pusat pengetahuan dan pembelajaran masyarakat tentang 

pembangunan berkelanjutan. Salah satu strateginya adalah dengan mendirikan Rumah 

Belajar sebagai pusat pengelolaan pengetahuan dan pendampingan masyarakat, 

contohnya untuk aparat kampung, kelompok perempuan, dan kelompok pemuda. Selain 

itu, Rumah Belajar juga dapat dijadikan tempat pembelajaran bagi anak-anak selain 

pendidikan formal. 

Dengan mengembangkan model Kampung Berkelanjutan ini, masyarakat dan pemerintah 

kampung dapat membangun kampung sesuai dengan potensi dan harapan, serta 

merasakan prosesnya. Masyarakat juga dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan 

kesejahteraanya, tanpa menurunkan kondisi lingkungan, sumber daya alam, atau 

kehidupan orang lain, baik di masa kini maupun di masa depan. Bagi pemerintah 

Indonesia, Kampung Berkelanjutan dapat membantu percepatan pencapaian target TPB 

nasional dan global pada tahun 2030 melalui menapakkan TPB ke tingkat desa/kampung. 

Pada tahun 2019 WWF – Indonesia bersama mitra Leading the Change (MULIANTARA, 

Suar Institute, CSBB, dan YSAB) telah menyusun kriteria Kampung Berkelanjutan yang 
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terdiri dari enam belas kriteria yang terintegrasi dengan TPB (enam belas kriteria dan 

indikator Kampung Berkelanjutan dapat dilihat pada buku panduan Seri Kampung 

Berkelanjutan: Menapakkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Ke Tingkat 

Desa/Kampung halaman 72). 

Kampung Menarbu sebagai Model Kampung Berkelanjutan 

MULIANTARA bekerjasama dengan WWF - Indonesia dalam program Leading the 

Change berinisiatif mengembangkan model Kampung Berkelanjutan (Sustainable Village) 

di Kampung Menarbu, Distrik Roon, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat sejak tahun 

2018. 

Proses pengembangan Kampung Berkelanjutan diawali dengan sosialisasi dan 

paduserasi model Kampung Berkelanjutan di tingkat Kabupaten dan Distrik. Sebagai 

langkah awal untuk mengenal dan mendapat kepercayaan dari masyarakat adalah 

dengan live in di kampung untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dan 

mengenal juga belajar mengenai adat budaya, sosial, ekonomi, dan lingkungannya serta 

mengikuti kegiatan masyarakat. Selanjutnya dilakukan baseline survei, analisis 

kebutuhan, dan pemetaan pemangku kepentingan untuk menentukan desain rencana 

kegiatan pengembangan Kampung Berkelanjutan. 

Dalam pengembangan Kampung Berkelanjutan harus memperhatikan prinsip-prinsip 

partisipasi dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok 

perempuan, pemuda dan anak-anak dalam proses perencanaan, pengambilan 

keputusan, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, dan pembelajaran. Oleh karena 

itu, dilaksanakan Lokalatih Visioning: Menuju Kampung Berkelanjutan, sehingga diperoleh 

gambaran awal potensi yang dimiliki kampung dan harapan masyarakat dengan 

mengembangkan visi dan misi kampung dengan membangun prinsip optimis di 

masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memiliki kepercayaan diri, kemauan 

untuk berkembang serta kemauan untuk belajar. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali 

potensi, dan mengarusutamakan pembangunan Kampung Berkelanjutan melalui visi 

kampung bersama masyarakat. Secara bersama-sama, masyarakat mencari potensi 

sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mereka miliki, menyusun mimpi 

bersama, membangun rancangan, dan menentukan prinsip-prinsip yang harus dipegang 

dalam membangun mimpi serta rencana tindak lanjut. 

Dilanjutkan dengan Lokalatih Integrasi TPB kedalam Rencana Strategis Kampung dengan 

hasil visi, misi, dan program terintegrasi dengan 17 TPB disusun bersama-sama 
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kemudian dituangkan kedalam draft rekomendasi Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) Kampung dan disahkan menjadi RPJM Kampung pada periode Kepala 

Kampung baru tahun 2020-2025 melalui Musyawarah Kampung bersama pendamping 

distrik Roon. 

 

Saat terjadi pandemi COVID-19 sebagai upaya menjalankan protokol dan pedoman 

kesehatan dan mencegah penyebaran virus maka MULIANTARA tidak dapat melakukan 

perjalanan ke Kampung Menarbu sehingga tidak dapat mendampingi secara luring. 

Pandemi ini mengharuskan MULIANTARA untuk adaptasi dalam berkegiatan. Pada saat 

yang bersamaan, akhirnya internet masuk ke Kampung Menarbu sehingga kegiatan 

dapat dilaksanakan secara daring. Sebagai langkah awal MULIANTARA merekrut dua 

orang Community Organizer (CO) dari Kampung Menarbu yang membantu menjalankan 

dan memfasilitasi kegiatan secara jarak jauh. 

Untuk melihat dan mengukur perubahan dan peningkatan pengembangan Kampung 

Berkelanjutan di tahun ketiga dilakukan survei indikator yang dilakukan oleh CO. Survei 

indikator dilakukan terhadap empat kriteria yaitu perikanan berkelanjutan, pariwisata 

berkelanjutan, ketahanan pangan, dan pendidikan menggunakan PPB/SLA melalui survei 

partisipasi masyarakat terhadap lima modal yang dimiliki kampung. Metode survei yang 

digunakan berupa gabungan dari luring dan daring. CO mengumpulkan data di lapangan 

menggunakan google form yang langsung diolah dan dianalisis secara daring oleh 
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MULIANTARA. Survei yang dilakukan di Kampung Menarbu dijadikan baseline serta 

rekomendasi pendampingan kegiatan kedepannya. Hasil dari survey menunjukan bahwa 

Kampung Menarbu memiliki komitmen yang tinggi dalam pengelolaan perikanan 

berkelanjutan, keinginan dalam mengembangan pariwisata berkelanjutan, ketahanan 

pangan, dan pendidikan.  

Salah satu upaya adaptasi kegiatan dan mendukung terwujudnya Kampung 

Berkelanjutan adalah dengan mengembangkan pusat pengetahuan dan pembelajaran 

masyarakat tentang pembangunan berkelanjutan. Salah satu strateginya adalah dengan 

mendirikan Rumah Belajar sebagai pusat pengelolaan pengetahuan, pembelajaran, dan 

pendampingan masyarakat, contohnya untuk aparat kampung, kelompok perempuan, 

dan kelompok pemuda. Selain itu, Rumah Belajar juga dapat dijadikan tempat 

pembelajaran bagi anak-anak selain pendidikan formal. 

Langkah awal keberjalanan Rumah Belajar untuk pembelajaran jarak jauh adalah dengan 

pengadaan infrastruktur juga dilengkapi buku untuk taman baca bagi anak-anak dan 

masyarakat serta media pembelajaran yang terdiri dari alat tulis dan permainan edukatif 

untuk anak-anak. Infrastruktur pendukung Rumah Belajar dipasang di Puskesmas 

Pembantu (PUSTU) Kampung Menarbu yang diatur dan difasilitasi penggunaannya oleh 

CO.  

Rumah Belajar ini digunakan untuk pembelajaran jarak jauh bersama masyarakat seperti 

aparat kampung, kelompok perempuan, pemuda, dan anak-anak yang difasilitasi oleh CO 

secara luring dan MULIANTARA secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom dan 

aplikasi lainnya. Rumah Belajar ini telah dimanfaatkan untuk kegiatan rapat koordinasi 

MULIANTARA dengan CO dan masyarakat Kampung menarbu, penyusunan RPJM 

Kampung Menarbu, pendampingan kelompok perempuan terkait ketahanan pangan 

(Kelompok Rumah Pangan Lestari-KRPL), pendampingan Kelompok Sasi dan 

pembelajaran untuk anak-anak dengan tema perubahan iklim. Salah satu hasilnya adalah 

RPJM Kampung Menarbu 2020-2025 telah terintegrasi dengan TPB. Untuk 

pendampingan kelompok dan pembelajaran jarak jauh untuk anak-anak masih berjalan. 

Proses pengembangan Kampung Berkelanjutan dapat mengikuti materi-materi yang ada 

dalam Buku Panduan Seri Kampung Berkelanjutan dan disesuaikan dengan identitas 

serta kondisi desa/kampung bersangkutan. Model Kampung Berkelanjutan yang 

dikembangkan di Kampung Menarbu disarankan untuk tidak direplikasi secara 

keseluruhan karena tentu profil Kampung Menarbu berbeda dengan desa/kampung lain 

yang ingin dikembangkan menjadi Kampung Berkelanjutan.  
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TPB/SDGs Desa 

 

Salah satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai TPB yaitu 

pelokalan TPB ke tingkat desa. Sejak tahun 2020, Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berupaya menggencarkan istilah SDGs Desa 

yang memiliki 18 tujuan yang hampir sama menggunakan diksi SDGs karena lebih 

ringkas dan familiar untuk masyarakat. Tujuan SDGs Desa antara lain:   

1. Desa Tanpa Kemiskinan 

2. Desa Tanpa Kelaparan 

3. Desa Sehat dan Sejahtera 

4. Pendidikan Desa Berkualitas 

5. Keterlibatan Perempuan Desa 

6. Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi 

7. Desa Berenergi Bersih dan 

Terbarukan 

8. Pertumbuhan Ekonomi Desa 

Merata 

9. Infrastruktur dan Inovasi Desa 

sesuai Kebutuhan 

10. Desa Tanpa Kesenjangan 

11. Kawasan Permukiman Desa 

Aman dan Nyaman 

12. Konsumsi dan Produksi Desa 

Sadar Lingkungan 

13. Desa Tanggap Perubahan Iklim 

14. Desa Peduli Lingkungan Laut 

15. Desa Peduli Lingkungan Darat 

16. Desa Damai Berkeadilan 

17. Kemitraan untuk Pembangunan 

Desa 

18. Kelembagaan Desa Dinamis dan 

Budaya Desa Adaptif

 

Komitmen TPB/SDGs Desa ini juga ditunjukan dengan terbitnya Peraturan Menteri 

No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, di mana 

dalam Permen tersebut menyatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa 

diarahkan untuk program atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui 

pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan 

baru desa. 
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PENDEKATAN APPRECIATIVE INQUIRY/ 

EVALUASI APRESIATIF 
Menggali Potensi Pada Masyarakat 

Menggali potensi masyarakat dapat dilakukan melalui metode fasilitasi dengan 

Pendekatan Berbasis Kekuatan atau Strength Based Approach (SBA). SBA merupakan 

suatu pendekatan yang berfokus pada potensi yang dimiliki, seperti kepedulian, mimpi 

dan kekuatan bagi individu, kelompok atau organisasi sampai ke tingkat komunitas. Salah 

satu pendekatan SBA yang paling populer adalah Appreciative Inquiry yang 

dikembangkan oleh David Cooperider. 

Appreciative Inquiry (AI) terdiri dari kata Appreciative yang berarti menyadari kehebatan 

orang-orang atau dunia di sekitar, menyatakan kekuatan, kesuksesan, potensial di masa 

lalu atau masa sekarang dan kata Inquiry yang berarti untuk menanyakan, terbuka dalam 

melihat potensi dan kemungkinan baru. (Cooperrider,2001). 

Prinsip AI adalah pendekatan yang memusatkan perhatian pada kekuatan, keberhasilan 

diri dan komunitas untuk merangsang kreativitas dan menumbuhkan inspirasi, inovasi 

pada diri dan komunitas. Pendekatan ini menggunakan cara berpikir asset - asset-based 

thinking yaitu, cara berpikir praktis dan konkrit yang bertujuan untuk mengenali aset atau 

kekuatan terkait bakat, potensi, kemampuan, keberhasilan dan energi positif dari dalam 

diri pribadi, orang lain maupun komunitas. Pendekatan aset mengubah cara pandang 

terhadap segala sesuatu menjadi positif dan melihat pada kekuatan. 

AI percaya pada: 

 

   

 Words create worlds  

 
kata menciptakan dunia, bahasa menciptakan kenyataan. 

 Inquiry creates change  

 
pertanyaan menciptakan perubahan 

 Images inspire actions  

 
citra menginspirasi aksi 

 Positive question lead to positive change  

 
pertanyaan positif mengakibatkan perubahan positif 
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 FASILITASI
Fasilitasi berasal dari kata facil yang berarti memudahkan. Teknik fasilitasi memiliki arti 

cara untuk membuat mudah suatu proses dan orang yang melakukan fasilitasi disebut 

fasilitator. Fasilitator adalah orang yang bertugas untuk mengelola proses dialog dan 

mendukung kegiatan belajar agar peserta dapat mencapai tujuan. Fasilitator mendorong 

peserta untuk percaya diri dalam menyampaikan pengalaman juga pikirannya. Tugas 

fasilitator adalah merencanakan, membimbing dan mengelola kelompok atau komunitas 

dalam kegiatan serta memastikan tujuan tercapai secara efektif dengan partisipasi 

peserta yang memadai. 

Sikap-Sikap Fasilitator 

Seorang fasilitator harus memiliki sikap:

1. Empati 

2. Peka terhadap situasi pertemuan 

3. Tidak hanya memikirkan target 

penyampaian materi (hasil), 

melainkan proses belajar para 

peserta 

4. Percaya diri 

5. Jujur dan terbuka 

6. Tidak menunjukkan sikap dibuat-

buat atau berpura-pura 

7. Ramah, semangat dan luwes 

8. Hormat terhadap peserta secara 

sederajat 

9. Menghargai pengetahuan, 

pengalaman, tradisi, dan 

kepercayaan yang dianut peserta 

10. Tidak menonjolkan diri sendiri, 

menggurui, atau merasa paling ahli 

11. Tidak terpancing untuk menjawab 

setiap pertanyaan 

12. Objektif
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Tips Menjadi Fasilitator yang Baik 

1. Menjaga kelompok tetap fokus pada tujuan dan proses 

2. Tetap objektif 

3. Membantu kelompok menentukan arah yang akan ditempuh dan mencapai 

tujuannya 

4. Lebih banyak mendengarkan daripada berbicara 

5. Dapat menyesuaikan dengan gaya belajar yang berbeda-beda 

6. Sensitif terhadap gender dan budaya 

7. Mendorong semua orang berpartisipasi 

8. Membantu kelompok menaati waktu

9. Memberi semangat atau membuat kelompok rileks sesuai kebutuhan 

10. Sewaktu-waktu menyimpulkan yang terjadi dalam pertemuan dan membantu 

kelompok mengaitkan satu sesi dengan sesi lainnya. 

Keterampilan Fasilitator 

Seorang fasilitator harus memiliki karakteristik juga keterampilan sebagai berikut, 

1. Bertanya, bertujuan untuk memancing peserta menceritakan pengalamannya. 

Pertanyaan yang baik akan membuat peserta belajar dari pengalaman dan 

menemukan solusi sendiri tanpa merasa digurui. Cara agar masyarakat dapat 

menemukan solusi secara mandiri:  

a. Gunakan pertanyaan yang menggali pengalaman peserta dengan didasari rasa 

ingin tahu; 

b. Gunakan jenis pertanyaan terbuka;  

c. Awali dengan pertanyaan mudah dijawab berdasarkan pengalaman. Biasanya 

menggunakan kata tanya “apa?” atau “bagaimana?”;  

d. Jika pertanyaan sensitif, dapat menggunakan pertanyaan orang ketiga; 

e. Saat peserta terlihat pesimis di tengah diskusi, gunakan pertanyaan untuk 

mengajak peserta mengingat keberhasilan di masa lalu. 

2. Mendengar aktif, fasilitator sebaiknya lebih banyak menjadi pendengar. Menjadi 

pendengar aktif dapat dilakukan dengan cara:  

a. Menyimak perkataan peserta, tanggapi pembicaraan dengan ekspresi wajah 

yang sesuai; 

b. Memberi tanggapan berupa pertanyaan untuk menggali pengalaman peserta; 

c. Konfirmasi pendapat peserta dengan mengatakannya kembali;  
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d. Tidak memotong pembicaraan, kecuali jika topik sudah jauh melenceng dan ajak 

peserta kembali ke topik dengan sopan. 

3. Komunikasi, fasilitator harus bisa menjalin komunikasi yang baik dapat dilakukan 

dengan cara:  

a. Berbicara atau bertanya dengan bahasa yang sederhana dan jelas; 

b. Menggunakan kalimat singkat dan langsung ke tujuan;  

c. Memperkenalkan diri dan menghafal nama peserta. 

4. Bahasa tubuh, merupakan bentuk komunikasi non-verbal yang dapat digunakan 

fasilitator yang meliputi: 

a. Menatap mata peserta;  

b. Bergerak secukupnya;  

c. Usahakan setara atau melebur dengan peserta. 

5. Mengarahkan orang, fasilitator harus dapat mengarahkan peserta agar peserta 

mengalami proses pembelajaran yang baik, dapat dilakukan dengan: 

a. Mempelajari hal yang akan disampaikan agar pembicaraan tidak melenceng dari 

topik;  

b. Mendorong semua peserta untuk berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan 

atau diskusi;  

c. Gunakan jeda, canda, dan pujian untuk mendorong peserta nyaman berbicara. 

Jangan mengkritik, mendebat, atau membela diri. Jika diperlukan mendebat 

atau menyanggah pendapat peserta, upayakan peserta lain juga melakukan. 

Teknik Mendengarkan dan Bertanya 

1. Membahas kembali (Paraphrasing), membantu pembicara atau peserta menilai 

apakah ucapannya dapat ditangkap atau tidak oleh peserta lainnya. Teknik ini 

bersifat dasar dan menenangkan, membuat peserta paham bahwa ucapannya dapat 

dimengerti orang lain. Cara melakukan paraphrasing yaitu menggunakan kalimat 

sendiri untuk membahasakan kembali jawaban peserta.  

2. Menarik keluar/Menggali lebih jauh (Drawing people out), cara mendukung orang 

agar dapat menjelaskan lebih lanjut ide atau gagasannya. Teknik ini digunakan 

apabila lawan berbicara atau peserta kesulitan dalam menjelaskan gagasan. 

3. Memantulkan (Mirroring), mengulang apa yang dikatakan peserta persis seperti yang 

diucapkan dengan mengulang kembali setiap kata yang diucapkan. Tujuannya, 

meyakinkan peserta bahwa fasilitator mendengarkan ucapannya dan tidak memihak. 
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Jika peserta mengatakan satu kalimat, ulangi persis seperti yang diucapkan. Jika 

peserta mengatakan lebih dari satu kalimat, ulangi kata kunci atau kalimat pendek. 

Gunakan kata-kata peserta dengan nada bicara yang tenang, karena yang harus 

diulang adalah kata-kata peserta bukan suara peserta. Tujuan utamanya adalah 

untuk membangun kepercayaan peserta.  

 

4. Mengumpulkan gagasan (Gathering ideas), adalah teknik mendaftar gagasan secara 

cepat. Mengumpulkan gagasan adalah keterampilan yang memadukan antara 

mirroring dan paraphrasing ditambah dengan gerakan-gerakan fisik. Dengan 

memantulkan ucapan, peserta merasa didengarkan dan mereka akan ikut 

menyampaikan gagasan secara singkat. Cara melakukan pengumpulan gagasan 

diawali dengan penjelasan tugas secara singkat. Kemudian kumpulkan pendapat dan 

gagasan sebanyak-banyaknya lalu tuliskan gagasan para peserta. Jika para peserta 

telah merasa cukup, akhiri proses ini lalu berikan penghargaan terhadap semua 

pandangan peserta. 

5. Mengurutkan (Stacking), merupakan teknik menyusun antrian bicara. Dengan teknik 

ini, setiap peserta akan mendengarkan tanpa gangguan dari peserta yang berebut 

kesempatan bicara, karena setiap orang mengetahui gilirannya. Cara melakukan 

stacking dengan meminta peserta yang hendak berbicara untuk mengangkat tangan 
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lalu mengurutkan giliran yang akan berbicara serta mempersilahkan peserta untuk 

bicara ketika tiba gilirannya. 

 

6. Mengembalikan ke jalurnya (Tracking), mengembalikan diskusi ke jalurnya, teknik ini 

akan menenangkan peserta yang bingung karena gagasannya tidak mendapat 

sambutan dari peserta lain dengan cara: 1) Mengajak peserta untuk kembali ke tema 

awal; 2) Menyebutkan gagasan yang muncul dalam diskusi; 3) Menanyakan pada 

kelompok untuk memeriksa ketepatannya 

7. Menguatkan (Encouraging), teknik mengajak orang untuk ikut terlibat dalam diskusi, 

tanpa membuat mereka tersiksa karena terpaksa menjadi pusat perhatian. Teknik 

menguatkan membantu terutama pada tahap awal diskusi, pada saat para peserta 

masih menyesuaikan diri. 

8. Menyeimbangkan (Balancing), teknik menyeimbangkan membantu untuk 

membantah anggapan umum bahwa diam berarti setuju. Teknik menyeimbangkan 

digunakan untuk membantu orang yang tidak bicara karena merasa pendapatnya 

pasti tidak disetujui banyak orang. 

9. Membuka ruang (Making space), merupakan teknik untuk membuka kesempatan 

kepada peserta yang pendiam untuk terus terlibat dalam diskusi. Cara membuka 

ruang, yaitu: 1) Amati peserta diskusi yang pendiam. Perhatikan gerak tubuh atau 

mimik mukanya, apakah menunjukkan bahwa mereka ada hasrat untuk bicara?; 2) 

Mempersilahkan mereka untuk bicara; 3) Jika mereka mundur, perlakukan mereka 

dengan ramah dan segeralah beralih; 4) Jika peserta yang pendiam tampaknya ingin 

bicara, jika perlu, tahan peserta lain untuk berbicara. 
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10. Diam sejenak (Intentional silence), yaitu berhenti bicara selama beberapa detik, 

menunggu sejenak agar si peserta menemukan apa yang ingin ia katakan. Cara 

melakukan diam sejenak: 1) Hening selama lima detik, 2) Tetaplah tenang, pelihara 

kontak mata dengan pembicara; 3) Jangan berkata apapun bahkan bergumam atau 

batuk kecil. Tetap tenang dan berikan perhatian. 4) Jika perlu, angkat tangan untuk 

memberi isyarat kepada orang agar tidak memecahkan keheningan. 

 

11. Menemukan kesamaan pemikiran dasar, berguna ketika peserta diskusi terbelah oleh 

perbedaan pendapat. Teknik ini dapat memperjelas letak persamaan dan 

pertentangan pendapat yang terjadi dalam diskusi. Teknik ini dapat membangkitkan 

harapan dan membuat peserta sadar bahwa walau saling bertentangan, mereka 

memiliki kesamaan tujuan. 
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Prinsip Fasilitasi Pendidikan Orang Tua 

Orang dewasa bukan “gelas kosong” yang dengan mudah dapat dituangkan sesuatu ke 

dalamnya. Orang dewasa memiliki pengalaman, pendirian dan sikap terhadap nilai 

tertentu. Sehingga dalam memberikan arahan atau fasilitas kepada orang dewasa 

diperlukan beberapa prinsip. Prinsip-prinsip fasilitasi dalam pendidikan orang dewasa: 

1. Tidak menggurui atau mengajari orang dewasa, tetapi ajaklah mereka BELAJAR 

bersama 

2. Tidak menyalahkan atau merendahkan pendapat orang dewasa 

3. Mengembangkan proses belajar dari pengalaman masyarakat atau hubungkan 

antara teori dengan kehidupan sehari-hari masyarakat 

4. Memberikan informasi yang memang dibutuhkan masyarakat 

5. Mempertimbangkan keterbatasan kemampuan belajar masyarakat (Orang 

Dewasa), karena kemampuan untuk menyerap informasi juga semakin kurang 

berdasar usia dan perubahan fisik. 

Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran aksi-refleksi-aksi terjadi berulang-ulang (bukan hanya satu kali). 

Sehingga membentuk sebuah spiral pembelajaran. Setiap kali sebuah proses dialektika 

terjadi, akan dilanjutkan dengan dialektika berikutnya dan begitu seterusnya. Artinya, 

sebuah proses pembelajaran tidak pernah menjadi rutinitas melainkan sebuah proses 

perkembangan dan transformasi. Belajar merupakan sesuatu yang terjadi sepanjang 

hidup. 
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Langkah-langkah Pembelajaran  

Menurut Djohani (2007) berikut langkah-langkah pembelajaran: 

1. Mulai dari pengalaman 

Fasilitator mendorong peserta untuk menyampaikan pengalamannya dengan cara 

menguraikan kembali rincian fakta, unsur-unsur, urutan kejadian, dan lain-lain. 

Berdasarkan hal tersebut, dilanjutkan dengan menggali tanggapan dan kesan 

peserta atas kenyataan tersebut. 

2. Lakukan Analisis 

Fasilitator mendorong peserta untuk menemukan pola dengan mengkaji sebab dan 

kaitan permasalahan yang ada dalam realitas tersebut, yaitu tatanan, aturan-aturan 

dan sistem yang menjadi akar persoalan. 

3. Tarik Kesimpulan 

Fasilitator mengajak peserta merumuskan makna realitas sebagai suatu pelajaran 

dan pemahaman atau pengertian baru yang lebih utuh, dapat berupa prinsip-prinsip 

atau kesimpulan umum (generalisasi) dari hasil diskusi atas pengalaman tersebut. 

4. Terapkan 

Peserta dapat menerapkan hasil pembelajaran atau pelatihan berupa prinsip-

prinsip, aturan atau kesimpulan dalam kehidupan sehari-hari dengan didampingi 

oleh fasilitator. 

5. Diskusikan 

Mendiskusikan dan mempresentasikan bersama-sama apakah prinsip-prinsip 

fasilitasi untuk orang dewasa dapat diterapkan kepada murid-murid? 
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PANDUAN FASILITASI DALAM MENATA 

LANGKAH – MEMBANGUN HARAPAN

A. Tahap Persiapan 

1. Membuat Rencana Fasilitasi  

Rencana fasilitasi dapat mengacu pada 5W+1H (What, Why, Where, When, Who, How) 

antara lain mengapa melakukan visioning, dimana pelaksanaan fasilitasi, menentukan 

waktu yang tepat, peserta siapa saja yang diundang, membuat daftar kebutuhan logistik, 

pembagian kerja tim dan lain sebagainya. Selanjutnya rencana tersebut dituangkan ke 

dalam bentuk dokumen kerangka kerja sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Kerangka 

Kerja biasanya terdiri dari Latar Belakang, Tujuan, Metode, Tempat dan Waktu 

Pelaksanaan, Peserta, Susunan acara atau Agenda Kegiatan, Rancangan Anggaran Biaya, 

Timeline, dan aspek lainnya menyesuaikan kebutuhan.  

 

 

2. Simulasi Internal 

Sebagai tim fasilitator perlu melakukan simulasi yang berfungsi untuk melihat 

kematangan rencana, melakukan perbaikan dan juga mengantisipasi resiko yang 

mungkin terjadi selama kegiatan berlangsung.



 

12 | KAMPUNG BERKELANJUTAN 
 

Contoh 

Kerangka 

Acuan
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B. Tahap Pelaksanaan  
1. Pengantar: Perkenalan fasilitator dan peserta serta penyampaian tujuan 

pertemuan. 

Pada tahap ini diawali dengan mengucapkan selamat dan terima kasih untuk kedatangan 

para peserta, sampaikan tujuan pertemuan dan agenda secara singkat, lalu perkenalkan 

fasilitator dan panitia pelaksana juga perannya lalu peserta melakukan pengenalan diri 

dan asal daerah peserta. Pembukaan dimulai dengan membangkitkan antusiasme 

dengan melakukan permainan, menggunakan gambar atau bernyanyi bersama sambil 

perkenalan. Sesi perkenalan merupakan hal penting dan kunci kesuksesan untuk 

pertemuan selanjutnya, dengan perkenalan dapat menumbuhkan rasa percaya dan saling 

menghargai antar peserta. 

 

2. Ice Breaking: Pencairan Suasana 

Ice breaking adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan kebekuan dan 

mencairkan suasana. Tujuannya agar tercipta kondisi yang nyaman, tanpa sekat, 

dinamis, dan juga semangat dalam mengikuti kegiatan. Jika tidak dicairkan, suasana 

menjadi beku dan mengarah dalam suasana sebagian atau keseluruhan, sehingga 

menyebabkan ketidakpastian. Banyak cara dalam melaksanakan ice breaking seperti 

saling berkenalan, bercerita dan bergurau, teka-teki, simulasi dan juga permainan. 
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Contoh ice breaking:  

a) Permainan tebak gambar, fasilitator dapat menyiapkan sebuah gambar yang 

mungkin berkaitan dengan materi fasilitasi dan meminta peserta untuk 

menebak gambar tersebut.  

b) Sambung kata, peserta diminta berbaris berkelompok, berikan instruksi untuk 

setiap peserta menyebutkan satu kata dan peserta setelahnya harus 

menyebutkan setiap kata yang telah diucapkan sebelumnya dan mengeluarkan 

1 kata baru hingga membuat 1 kalimat padu.  

c) Angin bertiup, permainan ini dilakukan dalam kelompok besar. Peserta 

membentuk lingkaran dan saling bergandengan tangan. Fasilitator atau 

instruktur memberikan instruksi, jika instruksi yang diberikan: 

● “Angin bawah”, maka peserta harus melompat keatas. 

● “Angin atas”, maka peserta harus menghindar kebawah. 

● “Angin depan”, maka tubuh peserta harus diliukkan ke belakang. 

● “Angin belakang”, maka tubuh peserta harus diliukkan ke depan. 

● “Angin kanan”, maka tubuh peserta harus diliukkan ke kiri. 

● “Angin kiri”, maka tubuh peserta harus diliukkan ke kanan. 

● “Angin ribut”, maka semua peserta harus berpindah tempat dan 

membentuk lingkaran kembali, tetapi teman di sampingnya tidak boleh 

sama seperti lingkaran pertama. 

Semua peserta harus berpegangan tangan dan tidak boleh lepas kecuali 

pada instruksi “Angin ribut”. 

d) Kelinci Pohon, permainan ini dilakukan dalam kelompok besar. Sebelumnya, 

peserta dan fasilitator berdiskusi mengenai hukuman yang diberikan.  Peserta 

membentuk lingkaran dan fasilitator berdiri di tengah lingkaran, untuk kelinci 

disimbolkan dengan duduk dan pohon disimbolkan dengan berdiri. Jika 

fasilitator atau instruktur memberi instruksi “5 Pohon 6 Kelinci”, maka peserta 

harus membentuk kelompok masing-masing 11 orang (5 berdiri dan 6 duduk). 

e) Lakukan Kebalikan, seluruh peserta dibagi menjadi 2 kelompok dan saling 

berhadapan dengan jarak sekitar 4 meter. Fasilitator memberikan instruksi 

yang berbeda kepada masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok 

harus melakukan gerakan yang sebaliknya sesuai instruksi dengan cepat dan 

tepat. Misal “maju selangkah” maka kelompok yang diberikan instruksi 

tersebut harus mampu melakukan kebalikan dari instruksi tersebut, yakni 
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mundur selangkah. Bila ada peserta yang salah menjalankan instruksi bisa 

diberikan hukuman. 

 

3. Pengantar Mengenai Pendekatan Berbasis Kekuatan 

Peserta diberikan penjelasan mengenai pendekatan berbasis kekuatan atau SBA 

(Strength Based Approach) dan AI (Appreciative Inquiry),  kemudian peserta dipersilahkan 

untuk berdiskusi. 

4. Penjelajahan dan Penggalian Potensi Masyarakat (Discovery) 

a. Menemukan potensi yang ada di desa berdasarkan lima modal (alam, manusia, 

sosial, fisik dan ekonomi). Fasilitator Menjelaskan secara singkat mengenai 

penjelajahan dan penggalian potensi masyarakat, lalu peserta diajak menemukan 

potensi serta kekuatan atau kebanggaan dari pengalaman yang mereka miliki dan 

menuliskan kekuatan juga keberhasilan dalam bentuk tabel. 

b. Menggambar peta kondisi desa saat ini, Peserta diarahkan untuk menggambar peta 

kondisi desa saat ini 

c. Menentukan modal atau kekuatan utama dari desa. Dari potensi yang telah 

dituliskan, peserta diajak berdiskusi dan menentukan modal atau kekuatan utama 

kampung/desa. 

5. Membangun Mimpi (Dream) 

a. Menggambar kampung atau desa impian di masa depan 

Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai arti dari membangun mimpi lalu 

peserta diajak untuk membayangkan kampung atau desa impian dan dituangkan 

dalam bentuk gambar. 

b. Membangun mimpi bersama berdasarkan kekuatan utama desa,  

Setelah mengetahui kekuatan utama desa, peserta diajak untuk merangkai kekuatan 

tersebut menjadi sebuah kalimat visi kampung/desa dan peserta diajak untuk 

menentukan kata kunci kekuatan utama kampung/desa kemudian dirangkai menjadi 

sebuah kalimat visi. 
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6. Merancang Langkah (Design) 

Peserta diarahkan untuk menurunkan visi menjadi misi dan menurunkan misi menjadi 

program yang diintegrasikan dengan TPB hingga target TPB, lalu menentukan 

keberhasilan dengan menanyakan pertanyaan kunci, seperti “Apa yang ingin diubah?”; 

“Faktor apa yang mempengaruhi?”; “Siapa yang bertanggung jawab?”; “Apa saja faktor 

pendukung keberhasilan yang dimiliki?” 

7. Mengukuhkan komitmen (Destiny) 

Peserta diajak untuk menentukan strategi dan menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) 

dengan menyusun komitmen berdasarkan 5W+1H. 

8. Merefleksikan kegiatan (Peserta) 

Peserta diminta melakukan kilas balik, lalu diarahkan untuk menyatakan hal yang menarik 

dan hal yang perlu ditingkatkan. 
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Pengukuhan Komitmen Bersama Masyarakat dalam Kampung  

Berkelanjutan 

Visi yang menjadi cita-cita masyarakat harus diterjemahkan menjadi Rencana 

Strategis dan Program Kerja yang dapat diimplementasikan dengan cara 

mengintegrasikannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

Kampung yang diintegrasikan dengan TPB. Implementasi TPB seharusnya 

diterapkan di seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk Pemerintahan 

Desa/Kampung yang merupakan struktur pemerintahan terendah, karena prinsip 

TPB adalah “tidak ada satupun yang tertinggal” artinya semua orang termasuk 

masyarakat dan pemerintah desa terlibat dan berperan dalam pencapaian TPB, 

baik sebagai objek dan subjek pembangunan. Oleh karena itu, seluruh lapisan 

masyarakat seharusnya terinformasi, terlibat dalam perencanaan, dan 

melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Pengukuhan Komitmen Bersama Masyarakat 

Pengukuhan komitmen bersama masyarakat selain dapat diintegrasikan ke 

dalam RPJM Kampung juga dapat diintegrasikan dalam Piagam Pemuda, 

Surat Keputusan (SK), Perjanjian Kerjasama (PKS) disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat dan lembaga. 

 

 

 

MULIANTARA telah memiliki beberapa pengalaman dalam 

memfasilitasi Menata Langkah – Membangun Harapan bersama 

masyarakat dengan pendekatan Appreciative Inquiry. 

Pendampingan dalam Menata Langkah – Membangun Harapan 

dapat dilakukan secara luring maupun daring.
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PENGALAMAN MULIANTARA MEMBANGUN 

MIMPI -MENATA LANGKAH 
 

A. Membangun Mimpi-Menata Langkah di Kampung Menarbu 
Pengalaman pertama MULIANTARA dalam melakukan pelatihan membangun mimpi-

menata langkah dilaksanakan di kampung dampingan MULIANTARA yaitu Kampung 

Menarbu dengan melaksanakan dua kegiatan yaitu Lokalatih Visioning Kampung 

Berkelanjutan di Kampung Menarbu pada tahun 2018 dan dilanjutkan dengan Lokakarya 

Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kedalam Rencana Strategis Kampung 

Berkelanjutan di Kampung Menarbu pada tahun 2019. Hasil dari dua kegiatan ini adalah 

visi, misi dan program Kampung Menarbu yang dituangkan dan diadaptasi ke dalam 

RPJM Kampung Menarbu periode 2021-2026 yang telah disahkan pada Januari 2021. 

Lokalatih Visioning Kampung Berkelanjutan di Kampung Menarbu 

Pada November 2018 telah dilaksanakan Lokalatih Visioning Kampung Berkelanjutan di 

Kampung Menarbu, Distrik Roon, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Lokalatih ini 

terbagi menjadi empat sesi, yaitu Penjelajahan dan penggalian potensi masyarakat 

(Discovery), Membangun mimpi (Dream), Merancang Langkah (Design), dan 

Mengukuhkan komitmen (Destiny). Proses pengembangkan visi dan misi bersama ini 

menyadarkan masyarakat terhadap potensi diri, potensi sumberdaya alam juga 

lingkungan, sekaligus menggugah kebanggaan atas prestasi dan kekayaan yang mereka 

miliki. Hal ini, menjadi modal awal dalam membangun cita-cita bersama untuk 

membangun masa depan. Lokalatih ini diikuti oleh 22 Peserta meliputi Kepala Kampung, 

Aparat Kampung, Ketua Baperkam, Pengurus Baperkam, Ketua Bumdes, Anggota 

Bumdes, Ketua Kelompok Perikanan, Ketua Kelompok Wisata, Guru SD, Bidan Desa, 

Tokoh Perempuan dan Masyarakat. Visi dari hasil lokalatih yang disusun bersama-sama 

adalah “Kampung Menarbu yang aman dengan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera 

dan turut menjaga kelestarian alam”. 
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Membangun Mimpi-Menata Langkah di Kampung Menarbu 

1. Penjelajahan dan penggalian potensi masyarakat (Discovery) 

Masyarakat membuat daftar potensi yang ada di Kampung Menarbu 

Sumber Daya 
Manusia 

Tokoh adat Mantri 
Kesehatan Teknisi Montir 

Tokoh pemuda Bidan Desa 
Operator 
Chainsaw 

Tokoh 
perempuan Pengrajin Ukiran Pengemudi 

Perahu 

Tokoh agama 
Pengrajin 
Anyaman Pedagang 

Nelayan Pengrajin 
Perahu Tukang Bangunan 

Pekebun Pandai Besi Tukang Masak 
Penyelam 
Alam 

Pemandu 
Wisata Seniman 

Kelembagaan 

Pemerintah 
Kampung BAMUSKAM BUMKA 

Karang taruna SD PAUD 
Perpustakaan PUSTU KADER 
LINMAS PWARM PAM 
PKB PAR  

Ekonomi 
Produktif 

Kerapu Merah Sagu Minyak Kelapa 
Teripang Kerajinan Ukir Kerajinan Anyam 
Kepiting Bakau Pinang Buah buahan 
Pisang pala Rusa 
Babi Kayu bakar Air 

Sumber Daya 
Alam 

Lola Udang Ikan 
Kerang Karang kepiting 
Duyung Penyu Bia Kima 
Ikan hias Karang laut Buaya 
Kayu Sagu Pinang 
Buah Sirih Rotan 
Gaharu Buha hitam Nangka 
Langsat Kelapa Cempedak 
Durian Jambu Rusa 
Babi Kasuari Kuskus 
Tupai lompar Ular Kakatua 
Air terjun Pasir Mangrove 
Lamun   

Cerita 
Keberhasilan 

Juara 1 Lomba 
Kampung 

Perpustakaan 
kampung 

Lomba masak 
Distrik 

Pameran 
wisata 
kabupaten 

Festival teluk 
wondama 

Festival Pulau 
Roon 

Lomba Suling Lomba Voli Peraturan SASI 
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Bumka YENUI PNPM Juara Lomba 
Gapura 

Beasiswa 
Pendidikan   

 

2. Membangun Mimpi (Dream) 

Peserta dibagi menjadi dua kelompok dan diminta untuk menggambarkan mimpi 

Kampung di 5 tahun kedepan. Kedua kelompok memimpikan kampung Menarbu menjadi 

kampung yang maju di bidang perikanan dan wisata, hal ini didukung dengan fasilitas: 

rambat beton, tempat penampungan ikan, tower sinyal, pembangkit listrik, dermaga 

tambahan, homestay, tempat wisata, Saluran Air lancar, perkebunan sayur dan obat PKK 

dan Menarbu disiapkan untuk pemekaran distrik Roon Timur. 

Masyarakat kampung bersama-sama menyusun visi Kampung Menarbu, yaitu: 

“Kampung Menarbu yang aman dengan masyarakat yang maju, mandiri, 

sejahtera dan turut menjaga kelestarian alam” 

Sketsa Kampung Menarbu 
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3. Merancang Langkah (Design) 

Masyarakat kampung Menarbu membuat tabel kunci keberhasilan dan 

perubahan. 

PERIKANAN 

Kunci Keberhasilan Perubahan yang ingin dilakukan Pihak pihak yang terlibat 

● Kejujuran 

● Kesabaran 

● Ketekunan 

● Keterbukaan 

● Teknologi 

● Komitmen 

● Kerjasama 

● Sadar diri 

● Ekosistem Laut 

Lestari 

● Panen Lestari 

● Menyiapkan pemasaran hasil 

tangkapan 

● Menyiapkan tempat 

penampungan hasil 

● Membuat keramba 

● Tempat penjemuran ikan asin 

● Membuat peraturan 

kampung 

● Pelatihan pengelolaan hasil 

tangkapan 

● Pelatihan pengelolaan 

keuangan 

● Melakukan pengawasan rutin 

● Distrik 

● Kopersindak 

● Perikan 

● Pemberdayaan 

masyarakat 

● BBTNTC 

● BABINSA 

● POLAIR 

● DPRD 

● Pihak Gereja 
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WISATA 

Kunci Keberhasilan 
Perubahan yang ingin 

dilakukan 

Pihak pihak yang 

terlibat 

● Kerjasama 

● Kejujuran 

● Keterbukaan 

● Penataan lingkungan 

● Objek wisata siap 

● Fasilitas tersedia 

● Peningkatan 

kapasitas 

masyarakat 

● Promosi Paket 

Wisata 

● Kelestarian budaya 

● Alam tetap terjaga 

● Transportasi 

● Kreatifitas 

masyarakat 

● Keuntungan 

●  Ketersediaan energi 

●   Kekompakan kelompok 

●   Komunikasi membaik 

●   Indah 

●   Peta dan paket wisata 

tersedia 

●   Tamu merasa nyaman 

●   Komunikasi mudah 

●   Punya email, FB, IG 

menarbu kampung wisata 

●   Buku cerita rakyat dan 

budaya 

●   Pantai bersih laut terjaga 

●   Kerajinan tangan dan 

oleh oleh tersedia 

●   Ekonomi terjamin 

● Energi ramah lingkungan 

●     Dinas 

Pariwisata 

●     WWF 

●     BBTNTC 

●     BUMKA 

●     Masyarakat 

●     

Pemberdaya

an 

perempuan 

●     Distrik 

●     Gereja 

●     KLHK 

●     BPD 

●     Kesehatan 
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4. Mengukuhkan Komitmen (Destiny) 

Menentukan prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam membangun mimpi berupa : 

kejujuran, kesabaran, ketekunan, keterbukaan, tabah, kerjasama, rukun, sadar diri, 

pembelajaran, setia, maju, ramah, mandiri, kreatif, inovatif, kompak, saling menghargai, 

semangat, cerdas, komit, doa, usaha, taat, dan melayani. Kemudian masyarakat kampung 

Menarbu membuat Rencana Tindak Lanjut. 
 

 

APA? KAPAN? SIAPA? 

Menyusun RPJP integrasi TPB Februari / Maret 2019 
Pemdes 

Distrik 

PMKD 

PEMDA 

WWF      

MULIANTARA 

Merevisi dan memperkuat RPJMK 

2019 
Desember 2018 

Menyusun Renstra BUMKA Februari / Maret 2019 

Peningkatan Kapasitas SDM Tahun 2019 
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Lokakarya Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kedalam Rencana 

Strategis Kampung Berkelanjutan 

Pada Agustus 2019, untuk melanjutkan kegiatan sebelumnya dilaksanakan Lokakarya 

Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kedalam Rencana Strategis Kampung 

Berkelanjutan di Kampung Menarbu, Distrik Roon, Kabupaten Teluk Wondama, Papua 

Barat. Agenda Lokakarya ini antara lain menerjemahkan Visi menjadi Misi dan Strategi 

secara partisipatif, mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kedalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung dan menyusun Rencana 

Program/Rencana Kegiatan. Luaran yang dihasilkan adalah draft visi, misi dan program 

yang telah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalamnya sebagai 

rekomendasi untuk RPJM Kampung Menarbu. 
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Pada lokakarya Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kedalam Rencana 

Strategis Kampung Berkelanjutan, masyarakat Kampung Menarbu kembali melihat visi 

yang telah disusun di tahun sebelumnya dan disusun kembali bersama-sama hingga misi 

dan program yang diintegrasikan dengan TPB. 

Visi:  

Terwujudnya Kampung yang Maju, Mandiri, Sehat, Sejahtera secara Sosial, Budaya, 

Ekonomi, Beragama Bersatu dalam Kasih, dan Menjaga Kelestarian Alam 

Misi Hubungan dengan TPB 

Melakukan peningkatan SDM melalui pendidikan dan 

pelatihan yang menuju peningkatan kesejahteraan 

masyarakat 
     

Peningkatan pelayanan kesehatan yang didukung dengan 

sarana dan prasarana yang memadai    

Penataan lingkungan, pemukiman, pengelolaan sampah, 

kebersihan, keindahan, dan sanitasi      

Menciptakan rasa aman, tentram melalui kerjasama antar 

masyarakat dan antar kampung dan saling menghargai 
      

   

Melakukan penyiapan masyarakat, upaya mitigasi dan 

adaptasi bencana dan perubahan iklim  

Mengembangkan usaha ekonomi yang ada di kampung 

Menarbu (perikanan dan pariwisata) 
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Memperkuat pemerintah kampung, adat, pemuda, 

perempuan, dan agama untuk kerjasama dan terciptanya 

interaksi sosial 

   

   

Menjaga, mengangkat, dan mengembangkan adat 

istiadat, budaya dan kearifan lokal 

   

   

Mewujudkan masyarakat kampung Menarbu yang hidup 

taat pada perintah Tuhan, saling mengasihi, bersatu dan 

saling melayani 

   

   

Menjaga, melestarikan dan memanfaatkan secara 

berkelanjutan sumber daya alam: laut dan darat      
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B. Seri Lokakarya Penyusunan Rencana Strategis Kampung Berkelanjutan 

Pengalaman selanjutnya MULIANTARA melakukan pelatihan Menata Langkah – 

Membangun Harapan secara daring pada November 2020. 

Metode yang dilakukan daring menggunakan aplikasi zoom meeting, dan web aplikasi 

mural dengan cara bermain peran dan menciptakan desa imajinatif bernama Desa 

Lestari.  

Setiap peserta memilih peran profesi atau jabatan di desa tersebut, kemudian 

mendefinisikan desa apa, dimana dan kondisinya seperti apa.  

● Peran 

Peserta dibagi perannya menjadi Kepala Desa, Ibu Kepala Desa dan Ibu PKK, Sekretaris 

Desa, Kepala Bumdes, Bendahara Bumdes, Kepala Dusun, Ketua Pemuda, Ketua Adat, 

Pemuka Agama, Ketua BPD, Pendamping Desa, Hansip, Petani Kopi, Petani Jeruk, Kepala 

Sekolah, Guru, Ibu Warung, Pemilih Online Shop dan Warga. 

● Lokasi dan Kondisi 

Sebuah desa di pinggir pantai berbatasan dengan hutan dan dengan adat yang kuat. Desa 

tersebut berbatasan dengan Taman Nasional, hutan lebat dan tidak jauh dari desa 

tersebut terdapat akses ke kota. 

1. Penjelajahan dan penggalian potensi masyarakat (Discovery) 

Modal alam: hutan, pantai, karst, sumber air, sungai, mangrove, lahan pertanian, 

perkebunan palawija, gunung, ada lahan untuk digarap, hewan ternak, air terjun, udara, 

tanah, bentang lahan 

Modal Manusia: pemuda yang aktif dan selalu support, petani yang paham pertanian 

organic, tenaga Kesehatan, orang terdidik, pendamping desa, pemuka agama, lulusan 

sarjana yang masih sedikit, kualitas rumah tangga beragam 

Modal Sosial: budaya gotong royong, berdiskusi, perkumpulan seni, acara adat, kegiatan 

arisan dan lain-lain. 

Modal fisik: jalan, jembatan, fasilitas Kesehatan, terdapat balai desa, peralatan pertanian, 

dan lain-lain. 
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Modal ekonomi: UMKM, Budidaya rumput laut, Arisan, tabungan masyarakat, koperasi 

desa, tanah wakaf Baitulmal, penjual burung hasil jerat di hutan, unit usaha bumdes, 

perkebunan jeruk. 
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2. Membangun Mimpi (Dream) 

Visi: 

“Terwujudnya kampung yang lestari, berkelanjutan dengan masyarakat yang sejahtera 

sosial dan ekonomi, harmonis, mandiri, partisipatif, dan memiliki ketahanan iklim.” 
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3. Merancang Langkah (Design) 

Misi 

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pemanfaatan potensi desa. 

2. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan 

berwawasan lingkungan. 

3. Optimalisasi fungsi lahan garapan untuk ketahanan pangan dan adaptasi perubahan 

iklim. 

4. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan. 

5. Mengelola sumber daya alam berkelanjutan secara partisipatif. 

6. Meningkatkan ekonomi masyarakat desa dengan ekonomi kreatif yang berbasis 

kearifan lokal. 

7. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal untuk masyarakat yang harmonis. 

8. Meningkatkan tata kelola dan sumber daya manusia aparatur desa. 

9. Memanfaatkan sumber energi terbarukan sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. 
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4. Mengukuhkan Komitmen (Destiny) 

Strategi  

1. Rencana strategi dijadikan dasar penyusunan RPJM Desa. 

2. Melakukan pemetaan aset berbasis partisipatif dengan metode yang tepat. 

3. Membentuk dan memperkuat tim MEL. 

4. Membuka diri untuk kemitraan para pihak dari luar kampung. 

5. Meningkatkan partisipasi perempuan dan memperhatikan inklusi sosial dalam 

melaksanakan program pembangunan desa. 

6. Meningkatkan peran pemuda agar aktif dalam kegiatan-kegiatan yang 

membangun desa. 

7. Mendorong kebijakan yang berbasis kearifan lokal dan meningkatkan 

transparasi publik. 
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Hasil Penyusunan Rencana Strategis Kampung Berkelanjutan 
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 PENUTUP

Secara garis besar, buku panduan ini berisi mengenai cara untuk menggali potensi 

masyarakat dan potensi desa atau kampung dengan pendekatan evaluasi 

apresiatif, dimana dalam keberjalan suatu program masyarakat ikut berpartisipasi 

dari awal, proses, akhir hingga pasca program dan membantu masyarakat dalam 

merealisasikan kampung atau desa impiannya melalui visi, misi dan rencana 

strategi berdasarkan 4D (Discovery, Dream, Design dan Destiny). Selain itu, buku 

panduan ini berisi penerapan peran fasilitator dalam menyampaikan fasilitasi 

kepada masyarakat dengan tujuan membentuk masyarakat yang mandiri dan 

pengalaman MULIANTARA dalam melaksanakan pelatihan Menata Langkah – 

Membangun Mimpi 

Pada buku panduan ini terdapat contoh pelatihan dalam menyusun visi, misi, 

program berdasarkan 4D di Kampung Menarbu, Papua Barat baik secara luring 

maupun secara daring. Sehingga, pembaca dapat mengetahui gambaran 

bagaimana mempraktikan pelatihan tersebut di desa/kampung lain. 

Buku panduan ini sudah digunakan di berbagai kesempatan untuk pengembangan 

kampung berkelanjutan. Metode ini bisa diadaptasi atau dimodifikasi sesuai 

kebutuhan masyarakat/ desa/ kampung. Pembuatan buku panduan ini diharapkan 

dapat membantu fasilitator atau pendamping masyarakat dalam pengembangan 

Kampung Berkelanjutan.  
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   LAMPIRAN 
 

Daftar Hadir 
 

Lokakarya Visioning 

Menuju Kampung Berkelanjutan 

20 - 21 November 2018 

Balai Kampung Menarbu 

     

No Nama 

Jenis 
Kelamin Instansi 
L P 

1 Yosias Menarbu x   Kepala Kampung 

2 Yustus Menarbu x   Kepala Bumka 

3 Mouses Bisai x   Gereja 

4 Hendrik Apomfires x   Ketua Baperkam 

5 Feronika Maohas   x WWF Indonesia 

6 Yan Menarbu x   Ketua Ekowisata 

7 Frengky Apomfires x   Kasie. Pemerintahan 

8 Wellem Menarbu x   Koordinator Perikanan 

9 Derek Menarbu x   Bendahara Bumka 

10 Elisabet Paranduk   x Petugas Kesehatan 

11 Yuliana Yoweni   x PKK 

12 Yan H Menarbu x   Masyarakat 

13 Sokrates Kayob x   Bumka 

14 Rini R Adriani   x WWF Indonesia 

15 Elizabeth Kayob   x Masyarakat 

16 Agustha Kayob x   RT 1 

17 Lea Menarbu   x PKK 

18 Agust Apomfires x   Baperkam 

19 Sandrna Menarbu x   Baperkam 

20 Korina O Ayamiseba x   Masyarakat 

21 Yubelina Kumbubui   x Masyarakat 

22 Hetty Joice Apomfires   x Masyarakat 
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     Daftar Hadir 
 

Lokakarya Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

kedalam Rencana Strategis Kampung 

20 - 21 Agustus 2019 

Balai Kampung Menarbu 

     

N
o 

Nama 

Jenis 
Kelami

n Instansi 

L P 

1 Peres O. G. Manupapami x   Pustu Menarbu 

2 Koneles Abraham Aponfires x   Pustu Menarbu 

3 Elysabeth Kayob   x Masyarakat 

4 Yoce Ayamiseva   x Masyarakat 

5 Ros Menarbu   x Masyarakat 

6 Niko Wonemseba x   Masyarakat 

7 Frengky Apomfires x   Kasie. Pemerintahan 

8 Gat Sanoy x   Masyarakat 

9 Monika Menarbu   x Masyarakat 

10 Daniel Apomfires x   Masyarakat 

11 Agust Apomfires x   Masyarakat 

12 Fioletha Menarbu   x Masyarakat 

13 Febrian Polnaya x   Masyarakat 

14 Yohanis Ayamiseba x   Masyarakat 

15 Nelem Menarbu x   Bamuskam 

16 Ostag Woromi x   RT 1 

17 Markus Apomfires x   Tokoh Adat 

18 Rominggas W. x   Tokoh Agama 

19 Nella Menarbu   x Anak Sekolah 

20 Aposina Kumbubua   x Masyarakat 

21 Kostina Menarbu   x Masyarakat 

22 Kaleb Ayamiseba x   Sekam 

23 Yubelina Kumbubu   x Masyarakat 

24 Lea Menarbu   x Masyarakat 
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25 Rika Manaw   x Masyarakat 

26 Soka Kayob x   Sek. Bumdes 

27 Petrus Pletsoin x   Politeknik Perikanan Negeri Tual 

28 Pitjont Tomatala x   Politeknik Perikanan Negeri Tual 

29 Julianus Runaki x   BP4D 

30 Yosias Menarbu x   Kepala Kampung 

31 Bram Urus x   BP4D 

32 Hendrik Apomfires x   Masyarakat 

33 Yustus Menarbu x   Ketua Bumdes 

34 Elly Apomfires x   Anggota BPK 

35 Risial Kaum x   Aparat 

36 Yohanes Ayamiseba x   Ketua Sasi 

37 Korneles Apomfires x   TNI 
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Daftar Hadir 
 

Seri Lokakarya: Penyusunan Rencana Strategis  

Pengembangan Kampung Berkelanjutan 

24 - 25 November 2020 

Zoom 

     

N
o 

Nama 

Jenis 
Kelami

n Instansi 

L P 

1 Stephanie Margaret Patty   x WWF Indonesia 

2 Harlan Adhiatma x     

3 Kalish Rachman Hamka x     

4 Dwi Widya   x WWF Indonesia 

5 Ria Anjani   x DIAL 

6 Lutfie x   PT. Alam Bukit Tigapuluh 

7 Ceria Nur Agist   x DIAL Foundation 

8 Elys Juwitasari   x suar institute 

9 Apriliansyah x   Forum Pembangunan Berkelanjutan 

10 Fayi Raihan Saleh   x MULIANTARA 

11 Megatrikania Kendali   x MULIANTARA 

12 Alyandra Gusman x   MULIANTARA 

13 Arofatuz Zulfa Zakiyyah   x   

14 Nurwida   x FDKP 

15 Doni Susanto x   WWF CS 

16 Mochamad Saleh x   MULIANTARA 

17 Irmah Rusjal   x Dial Foundation 

18 Muhammad Jaini x   Kompad 

19 Sukartaji x   suar institute  

20 Ridwan x   KOMPAD 

21 Feronika Manohas   x WWF Indonesia 
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