
Materi Pelatihan: Tinjauan sustainability dalam PSDA 

Deskripsi 

Materi ini menjelaskan tentang konsep dasar sustainability dalam PSDA, isu-isu lingkungan dalam 
PSDA, skema sertifikasi sebagai pengantar materi monitoring HCV-HCS. 

Tujuan  Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep 
dasar sustainability dalam PSDA. 

 Keragaman cara pandang terhadap sustainability dalam PSDA

Hasil yang diharapkan  Peserta memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang 
konsep dasar sustainability dalam PSDA 

 Peserta memiliki keragaman cara pandang, kesadaran dan 
kepedulian pentingnya melakukan monitoring HCV-HCS

Waktu 60 menit 

Metode  Presentasi 

 Dialog 

 Brainstorming 

 Pemutaran film salah satu isu lingkungan 

 

Media/Alat  Laptop dan proyektor 

 Slide presentasi 

 Kertas plano 

 Spidol  

 

Kisi-kisi Isi Materi  Konsep dan teori sustainability 

 Isu-isu lingkungan global dan lokal dalam pengelolaan SDA 

 Skema sertifikasi 

 HCV-HCS dalam perspektif sustainability 

 HCV-HCS dalam skema sertifikasi 

 

Langkah-langkah   Fasilitator membuka sesi, memperkenalkan narasumber, dan 
menyampaikan tujuan dan hasil belajar yang diharapkan. 

 Narasumber memulai sesi dengan pemutaran film isu 
lingkungan.   

 Ajak warga belajar melakukan refleksi terhadap konten film 
tersebut  

 Berdasarkan hasil refleksi bersama Warga Belajar, narasumber 



menyampaikan dan mendiskusikan materi pembelajaran. 
 Ajak warga belajar mendiskusikan tindakan-tindakan masa 

depan terkait PSDA yang bertanggungjawab dan sustainability. 
 Narasumber menutup sesi  
 Catatan untuk fasilitator: 

Selama proses pembelajaran, fasilitator mencatat poin-poin 
penting terkait: 
 Keragaman cara pandang yang muncul selama sesi baik 

dari warga belajar maupun narasumber  
 Transformasi pengetahuan, berupa indikator-indikator 

awal bersumber dari pernyataan-pernyataan warga 
belajar dan narasumber selama sesi berlangsung. 

 
Catatan untuk Narasumber  Pada sesi ini, narasumber fokus pada Kerangka konseptual 

(filosofis dan teori) 
 Narasumber TIDAK MEMBAHAS dan HARUS MENGHINDARI 

substansi dan pembahasan yang bersifat MIKRO seperti bedah 
kasus, materi-materi teknis dan detail lainnya.  

 Narasumber dibebaskan menggunakan berbagai pendekatan 
dalam menyampaikan materi ini, selama tidak melenceng dari 
kerangka umum tersebut. 

 Narasumber dibebaskan menyusun langkah-langkah fasilitasi 
jika dipandang perlu. 

 
Catatan untuk Fasilitator Selama proses pembelajaran, fasilitator mencatat poin-poin 

penting terkait: 
 Keragaman cara pandang yang muncul selama sesi baik dari 

warga belajar maupun narasumber  
 

 Transformasi pengetahuan, berupa indikator-indikator awal 
bersumber dari pernyataan-pernyataan warga belajar dan 
narasumber selama sesi berlangsung. 

 
Lampiran  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Materi Pelatihan: Pengantar prinsip-prinsip monitoring 

Deskripsi 

Menjelaskan tentang konsep pengelolaan dan pemantauan lingkungan, prinsip dasar monitoring 

Tujuan  Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip-
prinsip monitoring.

 Keragaman cara pandang terhadap monitoring lingkungan 
dalam PSDA-B

Hasil yang diharapkan  Peserta memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang 
prinsip-prinsip monitoring 

 Peserta memiliki keragaman cara pandang, kesadaran dan 
kepedulian pentingnya melakukan monitoring HCV-HCS

Waktu 60 menit 

Metode  Presentasi 

 Dialog 

 Brainstorming 

Media/Alat  Laptop dan proyektor 

 Slide presentasi 

 Kertas plano 

 Spidol  

 

Kisi-kisi Isi Materi  Monitoring dampak lingkungan dalam perspektif regulasi 
 Monitoring dampak lingkungan dalam perspektif 

sustainability 
 Monitoring dampak lingkungan dalam skema sertifikasi 
 Prinsip-prinsip pengelolaan dan pemantauan lingkungan 

 Monitoring HCV-HCS dalam skema sustainability 

Langkah-langkah   Fasilitator membuka sesi, memperkenalkan narasumber, dan 
menyampaikan tujuan dan hasil belajar yang diharapkan. 

 Narasumber memulai sesi dengan melakukan brain storming. 
 Menyampaikan dan mendiskusikan materi pembelajaran. 
 Ajak warga belajar mendiskusikan tindakan-tindakan 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam PSDA yang 
bertanggungjawab. 

 Narasumber menutup sesi  
 Catatan untuk fasilitator: 

Selama proses pembelajaran, fasilitator mencatat poin-poin 
penting terkait: 
 Keragaman cara pandang yang muncul selama sesi baik 



dari warga belajar maupun narasumber  
 Transformasi pengetahuan, berupa indikator-indikator 

awal bersumber dari pernyataan-pernyataan warga 
belajar dan narasumber selama sesi berlangsung. 

 
Catatan untuk Narasumber  Pada sesi ini, narasumber fokus pada Kerangka konseptual 

(filosofis dan teori) 
 Narasumber TIDAK MEMBAHAS dan HARUS MENGHINDARI 

substansi dan pembahasan yang bersifat MIKRO seperti bedah 
kasus, materi-materi teknis dan detail lainnya.  

 Narasumber dibebaskan menggunakan berbagai pendekatan 
dalam menyampaikan materi ini, selama tidak melenceng dari 
kerangka umum tersebut. 

 Narasumber dibebaskan menyusun langkah-langkah fasilitasi 
jika dipandang perlu. 

 
Catatan untuk Fasilitator Selama proses pembelajaran, fasilitator mencatat poin-poin 

penting terkait: 
 Keragaman cara pandang yang muncul selama sesi baik dari 

warga belajar maupun narasumber  
 

 Transformasi pengetahuan, berupa indikator-indikator awal 
bersumber dari pernyataan-pernyataan warga belajar dan 
narasumber selama sesi berlangsung. 

 
Lampiran  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materi Pelatihan: Mengenal HCV 

Deskripsi 

Konsep High Conservation Value digunakan pertama kali oleh Forest Stewardship Council (FSC) 
pada tahun 1999 dalam Prinsip 9 dari standar FSC untuk pengelolaan hutan yang dikelola dengan 
baik dan bertanggungjawab. Konsep ini menjadi populer sejak itu dan telah diadopsi oleh 
sejumlah standar untuk proses produksi bersertifikat, meliputi RSPO (minyak sawit), RTRS 
(kedelai), RBS (Biofuels) dan juga standar CCBA (untuk proyek-proyek karbon). Meskipun telah 
digunakan di Indonesia mulai akhir 1990an, pemahaman tentang monitoring HCV masih terbatas. 
Pelatihan ini dirancang untuk mengisi kesenjangan pemahaman itu di kalangan pengelola 
kawasan HCV. Sejak tahun 2008 HCVF telah direvisi oleh konsorsium NGO di Indonesia menjadi 
HCV Indonesia Toolkit. Revisi tersebut untuk mempermudah penerapan sesuai dengan kondisi 
pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. 

Tujuan  Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang HCV.

 Keragaman cara pandang terhadap HCV.

Hasil yang diharapkan  Peserta memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang HCV. 

 Peserta memiliki keragaman cara pandang, kesadaran dan 
kepedulian pentingnya melakukan monitoring HCV-HCS

Waktu 60 menit 

Metode  Presentasi 

 Dialog 

Media/Alat  Laptop dan proyektor 

 Slide presentasi 

 Kertas plano 

 Spidol  

 

Kisi-kisi Isi Materi  Definisi dan sejarah HCV. 
 HCV dalam perspektif regulasi. 
 Manfaat HCV. 

 Mengenal toolkit HCV. 

Langkah-langkah   Fasilitator membuka sesi, memperkenalkan narasumber, dan 
menyampaikan tujuan dan hasil belajar yang diharapkan. 

 Narasumber memulai sesi dengan melakukan brain storming. 
 Menyampaikan dan mendiskusikan materi pembelajaran. 
 Ajak warga belajar mendiskusikan tindakan-tindakan 

pengelolaan HCV dalam PSDA yang bertanggungjawab. 
 Narasumber menutup sesi  
 Catatan untuk fasilitator: 

Selama proses pembelajaran, fasilitator mencatat poin-poin 
penting terkait: 



 Keragaman cara pandang yang muncul selama sesi baik 
dari warga belajar maupun narasumber  

 Transformasi pengetahuan, berupa indikator-indikator 
awal bersumber dari pernyataan-pernyataan warga 
belajar dan narasumber selama sesi berlangsung. 

 
Catatan untuk Narasumber  Pada sesi ini, narasumber fokus pada Kerangka konseptual 

(filosofis dan teori) 
 Narasumber TIDAK MEMBAHAS dan HARUS MENGHINDARI 

substansi dan pembahasan yang bersifat MIKRO seperti bedah 
kasus, materi-materi teknis dan detail lainnya.  

 Narasumber dibebaskan menggunakan berbagai pendekatan 
dalam menyampaikan materi ini, selama tidak melenceng dari 
kerangka umum tersebut. 

 Narasumber dibebaskan menyusun langkah-langkah fasilitasi 
jika dipandang perlu. 

 
Catatan untuk Fasilitator Selama proses pembelajaran, fasilitator mencatat poin-poin 

penting terkait: 
 Keragaman cara pandang yang muncul selama sesi baik dari 

warga belajar maupun narasumber  
 

 Transformasi pengetahuan, berupa indikator-indikator awal 
bersumber dari pernyataan-pernyataan warga belajar dan 
narasumber selama sesi berlangsung. 

 
Lampiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materi Pelatihan: Teknik monitoring HCV 

Deskripsi 

Menjelaskan tentang teknik-teknik yang digunakan dalam monitoring HCV. 

Tujuan  Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang teknik-
teknik monitoring HCV. 

 Meningkatkan kemampuan peserta untuk menganalisa hasil 
monitoring ancaman dan operasional HCV 

 Keragaman cara pandang terhadap teknik-teknik monitoring 
HCV

Hasil yang diharapkan  Peserta memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang 
teknik-teknik monitoring HCV. 

 Peserta mampu melakukan Analisa hasil monitoring ancaman 
dan operasional HCV.

 Peserta memiliki keragaman cara pandang terhadap teknik-
teknik monitoring HCV-HCS

Waktu 180 menit 

Metode  Presentasi 

 Dialog 

 Diskusi kelompok 

Media/Alat  Laptop dan proyektor 

 Slide presentasi 

 Kertas plano 

 Spidol  

 

Kisi-kisi Isi Materi  Mengenal teknik-teknik monitoring HCV, 
 Monitoring ancaman,  
 Monitoring operasional, 
 Teknik pemantauan NKT 1-3,  
 Teknik pemantauan NKT 4 

 Teknik pemantauan NKT 5 dan NKT 6 

Langkah-langkah   Fasilitator membuka sesi, memperkenalkan narasumber, dan 
menyampaikan tujuan dan hasil belajar yang diharapkan. 

 Narasumber memulai sesi dengan menyampaikan dan 
mendiskusikan materi pembelajaran. 

 Bentuk tim kelompok diskusi untuk mengidentifikasi dan 
menganalisa teknik-teknik monitoring HCV 

 Ajak warga belajar mendiskusikan tentang teknik-teknik 
monitoring HCV. 



 Narasumber menutup sesi  
 Catatan untuk fasilitator: 

Selama proses pembelajaran, fasilitator mencatat poin-poin 
penting terkait: 
 Keragaman cara pandang yang muncul selama sesi baik 

dari warga belajar maupun narasumber  
 Transformasi pengetahuan, berupa indikator-indikator 

awal bersumber dari pernyataan-pernyataan warga 
belajar dan narasumber selama sesi berlangsung. 

 
Catatan untuk Narasumber  Pada sesi ini, narasumber fokus pada Kerangka konseptual 

(filosofis dan teori) 
 Narasumber TIDAK MEMBAHAS dan HARUS MENGHINDARI 

substansi dan pembahasan yang bersifat MIKRO seperti bedah 
kasus, materi-materi teknis dan detail lainnya.  

 Narasumber dibebaskan menggunakan berbagai pendekatan 
dalam menyampaikan materi ini, selama tidak melenceng dari 
kerangka umum tersebut. 

 Narasumber dibebaskan menyusun langkah-langkah fasilitasi 
jika dipandang perlu. 

 
Catatan untuk Fasilitator Selama proses pembelajaran, fasilitator mencatat poin-poin 

penting terkait: 
 Keragaman cara pandang yang muncul selama sesi baik dari 

warga belajar maupun narasumber  
 

 Transformasi pengetahuan, berupa indikator-indikator awal 
bersumber dari pernyataan-pernyataan warga belajar dan 
narasumber selama sesi berlangsung. 

 
Lampiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materi Pelatihan: Praktek lapang pengambilan data monitoring HCV (kelas spesialis) 

Deskripsi 

Peserta melakukan praktek pengambilan data monitoring strategi HCV untuk masing-masing 
NKT. 

Tujuan  Meningkatkan kemampuan peserta untuk melakukan 
pengambilan data monitoring strategi HCV

Hasil yang diharapkan  Peserta mampu melakukan pengambilan data monitoring 
strategi HCV

Waktu 8 jam 

Metode  Praktek lapang 

 Diskusi kelompok 

 Simulasi 

Media/Alat  Peralatan survey biodiversity (GPS, kamera, meteran, 
tambang, tali rapia, buku pengenalan satwa, buku pengenalan 
flora, dll). 

 Peralatan pengukuran debit, erosi, sedimentasi dan curah 
hujan (meteran, tongkat ukur, botol sampel, bola 
pingpong/pelampung, tambang, gelas ukur, skop, penggaris, 
timbangan, dll). 

 Alat tulis (bolpoin, spidol, kertas label, kertas plifchart, dll). 

 Tallysheet. 

Kisi-kisi Isi Materi  Survey biodiversity, 
 Pengukuran debit sungai,  
 Pengukuran curah hujan 
 Pengukuran erosi dan sedimentasi 
 Monitoring SDA penting 

 Monitoring situs budaya 

Langkah-langkah   Fasilitator membuka sesi, menjelaskan kembali tujuan praktek 
lapang. 

 Fasilitator membagi kelompok, peran dan tugas masing-
masing kelompok. Masing-masing kelompok berjumlah 4 – 5 
orang. 

 Masing-masing kelompok mendapatkan satu set peralatan 
praktek. 

 Perjalanan menuju lokasi praktek yang telah ditetapkan. 
 Seluruh peserta melakukan praktek dan simulasi dengan 

didampingi oleh fasilitator/narasumber. 
 Setelah semua tugas fasilitator/narasumber menutup sesi. 
 Peserta kembali ke kelas.  



Catatan untuk Narasumber  Pada sesi ini, selama praktek narasumber mendampingi 
peserta, memberikan arahan dan penjelasan. 

 Jika diperlukan dapat dilakukan diskusi/dialog selama proses 
praktek. 

 
Catatan untuk Fasilitator Selama proses pembelajaran, fasilitator mencatat poin-poin 

penting terkait: 
 Kemampuan peserta dalam praktek dan 

mengimplementasikan instruksi dari narasumber. 
 Keragaman cara pandang peserta, hambatan, kesulitan dalam 

pelaksanaan praktek 
 

Lampiran 1. Tallysheet survey biodiversity 
2. Tallysheet pengukuran debit 
3. Talllyshet pengukuran curah hujan 
4. Tallyshet pengukuran erosi. 
5. Buku panduan pengenalan jenis tumbuhan, burung dan 

mamalia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materi Pelatihan: Analisa data monitoring HCV (kelas spesialis) 

Deskripsi 

Analisa data hasil survey biodiversity, penentuan KRA, laju erosi dan sedimentasi. 

Tujuan  Meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan analisa 
data hasil monitoring strategi HCV

Hasil yang diharapkan  Peserta mampu melakukan analisa data monitoring strategi 
HCV

Waktu 4 jam 

Metode  Penugasan 

 Diskusi kelompok 

 Simulasi 

Media/Alat  Komputer 

 Alat tulis 

 Papan plif chart. 

 LCD/proyektor. 

Kisi-kisi Isi Materi  Pengolahan data survey biodiversity. 

 Pengolahan data curah hujan, debit, erosi dan sedimentasi. 

 Pengolahan data monitoring SDA penting. 

 Pengolahan data monitoring situs. 

Langkah-langkah   Fasilitator membuka sesi, menjelaskan kembali tujuan sesi. 
 Narasumber memulai sesi dengan menjelaskan penugasan 

Analisa data. 
 Peserta berkumpul berdasarkan kelompok praktek lapang. 
 Fasilitator dan narasumber mendampingi proses Analisa data. 
 Fasilitator meminta kepada masing-masing kelompok 

menyampaikan hasil Analisa datanya. 
 Ajak seluruh peserta untuk mendiskusikan terkait proses 

Analisa data dan praktek lapang. 
 Setelah semua tugas fasilitator/narasumber menutup sesi. 

Catatan untuk Narasumber  Pada sesi ini, selama Analisa data narasumber mendampingi 
peserta, memberikan arahan dan penjelasan. 

 Jika diperlukan dapat dilakukan diskusi/dialog selama proses 
Analisa data. 

 
Catatan untuk Fasilitator Selama proses pembelajaran, fasilitator mencatat poin-poin 

penting terkait: 
 Kemampuan peserta dalam praktek dan 

mengimplementasikan instruksi dari narasumber. 



 Keragaman cara pandang peserta, hambatan, kesulitan dalam 
pelaksanaan Analisa data. 

 
Lampiran Tallysheet pengolahan data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materi Pelatihan: Penyusunan laporan hasil monitoring HCV (kelas spesialis) 

Deskripsi 

Penyusunan laporan hasil monitoring HCV dan perumusan rekomendasi pengelolaan HCV 
berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. 

Tujuan  Meningkatkan kemampuan dalam menyusun laporan hasil 
monitoring HCV-HCS.

 Merumuskan rekomendasi pengelolaan HCV-HCS 
berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. 

 Meningkatkan kesadaran dan kepedulian pentingnya 
melakukan monitoring HCV

Hasil yang diharapkan  Peserta mampu menyusun laporan hasil monitoring HCV.

 Peserta mampu merumuskan rekomendasi pengelolaan HCV 
berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

 Peserta memiliki keragaman cara pandang, kesadaran dan 
kepedulian pentingnya melakukan monitoring HCV-HCS.

Waktu 4 jam 

Metode  Penugasan 

 Diskusi kelompok 

 Simulasi dan presentasi 

Media/Alat  Komputer 

 Alat tulis 

 Papan plif chart. 

 LCD/proyektor. 

Kisi-kisi Isi Materi  Penyusunan laporan hasil monitoring HCV. 

 Perumusan rekomendasi pengelolaan HCV. 

 Pemaparan laporan hasil monitoring HCV. 

Langkah-langkah   Fasilitator membuka sesi, menjelaskan kembali tujuan sesi. 
 Narasumber memulai sesi dengan menjelaskan penugasan 

penyusunan laporan. 
 Peserta berkumpul berdasarkan kelompok praktek lapang. 
 Fasilitator dan narasumber mendampingi proses penyusunan 

laporan. 
 Fasilitator meminta kepada masing-masing kelompok 

menyampaikan laporannya. 
 Ajak seluruh peserta untuk mendiskusikan terkait proses 

proses penyusunan laporan dan strategi rekomendasi. 
 Setelah semua tugas fasilitator/narasumber menutup sesi. 



Catatan untuk Narasumber  Pada sesi ini, selama penyusunan laporan narasumber 
mendampingi peserta, memberikan arahan dan penjelasan. 

 Jika diperlukan dapat dilakukan diskusi/dialog selama proses 
penyusunan laporan. 

 
Catatan untuk Fasilitator Selama proses pembelajaran, fasilitator mencatat poin-poin 

penting terkait: 
 Kemampuan peserta dalam praktek dan 

mengimplementasikan instruksi dari narasumber. 
 Keragaman cara pandang peserta, hambatan, kesulitan dalam 

penyusunan laporan dan perumusan strategi. 
 

Lampiran  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materi Pelatihan: Simulasi pengambilan data monitoring HCV (kelas intermediate) 

Deskripsi 

Peserta melakukan praktek pengambilan data monitoring ancaman dan monitoring operasional. 

Tujuan  Meningkatkan kemampuan peserta untuk melakukan 
pengambilan data monitoring ancaman dan operasional HCV.

Hasil yang diharapkan  Peserta mampu melakukan pengambilan data monitoring 
ancaman dan operasional HCV.

Waktu 4 jam 

Metode  Diskusi kelompok 

 Simulasi lapang 

Media/Alat  GPS, kamera, alat tulis, tallysheet 

Kisi-kisi Isi Materi  Simulasi lapangan monitoring ancaman HCV. 

 Simulasi lapangan monitoring operasional HCV. 

Langkah-langkah   Fasilitator membuka sesi, menjelaskan kembali tujuan praktek 
lapang. 

 Fasilitator membagi kelompok, peran dan tugas masing-
masing kelompok. Masing-masing kelompok berjumlah 4 – 5 
orang. 

 Masing-masing kelompok mendapatkan satu set peralatan 
simulasi. 

 Perjalanan menuju lokasi simulasi yang telah ditetapkan. 
 Seluruh peserta melakukan simulasi dengan didampingi oleh 

fasilitator/narasumber. 
 Setelah semua tugas fasilitator/narasumber menutup sesi. 
 Peserta kembali ke kelas.  

Catatan untuk Narasumber  Pada sesi ini, selama simulasi narasumber mendampingi 
peserta, memberikan arahan dan penjelasan. 

 Jika diperlukan dapat dilakukan diskusi/dialog selama proses 
simulasi 

 
Catatan untuk Fasilitator Selama proses pembelajaran, fasilitator mencatat poin-poin 

penting terkait: 
 Kemampuan peserta dalam praktek dan 

mengimplementasikan instruksi dari narasumber. 
 Keragaman cara pandang peserta, hambatan, kesulitan dalam 

pelaksanaan simulasi. 
 

Lampiran  
 

 



Materi Pelatihan: Analisa data monitoring HCV (kelas intermediate) 

Deskripsi 

Analisa data hasil simulasi lapang pengambilan data monitoring ancaman dan operasional HCV. 

Tujuan  Meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan analisa 
data hasil monitoring ancaman dan operasional HCV

Hasil yang diharapkan  Peserta mampu melakukan analisa data monitoring ancaman 
dan operasional HCV

Waktu 4 jam 

Metode  Penugasan 

 Diskusi kelompok 

 Simulasi 

Media/Alat  Komputer 

 Alat tulis 

 Papan plif chart. 

 LCD/proyektor. 

Kisi-kisi Isi Materi  Pengolahan data hasil monitoring ancaman HCV. 

 Pengolahan data hasil monitoring operasional HCV 

Langkah-langkah   Fasilitator membuka sesi, menjelaskan kembali tujuan sesi. 
 Narasumber memulai sesi dengan menjelaskan penugasan 

Analisa data. 
 Peserta berkumpul berdasarkan kelompok simulasi lapang. 
 Fasilitator dan narasumber mendampingi proses Analisa data. 
 Fasilitator meminta kepada masing-masing kelompok 

menyampaikan hasil Analisa datanya. 
 Ajak seluruh peserta untuk mendiskusikan terkait proses 

Analisa data dan praktek lapang. 
 Setelah semua tugas fasilitator/narasumber menutup sesi. 

Catatan untuk Narasumber  Pada sesi ini, selama Analisa data narasumber mendampingi 
peserta, memberikan arahan dan penjelasan. 

 Jika diperlukan dapat dilakukan diskusi/dialog selama proses 
Analisa data. 

Catatan untuk Fasilitator Selama proses pembelajaran, fasilitator mencatat poin-poin 
penting terkait: 
 Kemampuan peserta dalam praktek dan 

mengimplementasikan instruksi dari narasumber. 
 Keragaman cara pandang peserta, hambatan, kesulitan dalam 

pelaksanaan Analisa data. 
 

Lampiran Tallysheet pengolahan data. 



Materi Pelatihan: Mengenal HCS 

Deskripsi 

Pengetahuan dasar dalam rangka memberikan pemahaman mengenai HCS yang meliputi konsep, 
sejarah, teori, dan update terbaru dari toolkit maupun regulasi terkait. 

Tujuan  Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang HCS.

 Keragaman cara pandang terhadap HCS.

Hasil yang diharapkan  Peserta memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang HCS. 

 Peserta memiliki keragaman cara pandang, kesadaran dan 
kepedulian pentingnya melakukan monitoring HCV-HCS.

Waktu 60 menit 

Metode  Presentasi 

 Dialog 

Media/Alat  Laptop dan proyektor 

 Slide presentasi 

 Kertas plano 

 Spidol 

Kisi-kisi Isi Materi  Definisi dan teori 
 Pendekatan HCS  
 Cara menentukan HCS  
 Kategori tutupan lahan HCS dan non HCS  

 Update perkembangan toolkit dan regulasi terkait 

Langkah-langkah   Fasilitator membuka sesi, memperkenalkan narasumber, dan 
menyampaikan tujuan dan hasil belajar yang diharapkan. 

 Narasumber memulai sesi dengan melakukan brain storming. 
 Menyampaikan dan mendiskusikan materi pembelajaran. 
 Ajak warga belajar mendiskusikan tindakan-tindakan 

pengelolaan HCS dalam PSDA yang bertanggungjawab. 
 Narasumber menutup sesi  
 Catatan untuk fasilitator: 

Selama proses pembelajaran, fasilitator mencatat poin-poin 
penting terkait: 
 Keragaman cara pandang yang muncul selama sesi baik 

dari warga belajar maupun narasumber  
 Transformasi pengetahuan, berupa indikator-indikator 

awal bersumber dari pernyataan-pernyataan warga 
belajar dan narasumber selama sesi berlangsung. 

 
Catatan untuk Narasumber  Pada sesi ini, narasumber fokus pada Kerangka konseptual 

(filosofis dan teori) 



 Narasumber TIDAK MEMBAHAS dan HARUS MENGHINDARI 
substansi dan pembahasan yang bersifat MIKRO seperti bedah 
kasus, materi-materi teknis dan detail lainnya.  

 Narasumber dibebaskan menggunakan berbagai pendekatan 
dalam menyampaikan materi ini, selama tidak melenceng dari 
kerangka umum tersebut. 

 Narasumber dibebaskan menyusun langkah-langkah fasilitasi 
jika dipandang perlu. 

 
Catatan untuk Fasilitator Selama proses pembelajaran, fasilitator mencatat poin-poin 

penting terkait: 
 Keragaman cara pandang yang muncul selama sesi baik dari 

warga belajar maupun narasumber  
 

 Transformasi pengetahuan, berupa indikator-indikator awal 
bersumber dari pernyataan-pernyataan warga belajar dan 
narasumber selama sesi berlangsung. 

 
Lampiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materi Pelatihan: Teknik monitoring HCS 

Deskripsi 

Menjelaskan tentang teknik-teknik yang digunakan dalam monitoring HCS. 

Tujuan  Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang teknik-
teknik monitoring HCS. 

 Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perbedaan 
serta peruntukan monitoring HCS pada saat implementasi 
lapangan.

Hasil yang diharapkan  Peserta memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang 
teknik-teknik monitoring HCS. 

 Peserta memiliki pengetahuan dan pemahaman perbedaan 
serta peruntukan monitoring HCS pada saat implementasi 
lapangan.

Waktu 180 menit 

Metode  Presentasi 

 Dialog 

 Diskusi kelompok 

Media/Alat  Laptop dan proyektor 

 Slide presentasi 

 Kertas plano 

 Spidol  

 

Kisi-kisi Isi Materi  Monitoring terhadap pengelolaan yang telah dilakukan. 
 Monitoring ancaman dan pemantauan sekunder. 

 Monitoring primer yang berupa PUP dan perubahan tutupan 
lahan. 

Langkah-langkah   Fasilitator membuka sesi, memperkenalkan narasumber, dan 
menyampaikan tujuan dan hasil belajar yang diharapkan. 

 Narasumber memulai sesi dengan menyampaikan dan 
mendiskusikan materi pembelajaran. 

 Bentuk tim kelompok diskusi untuk mengidentifikasi dan 
menganalisa teknik-teknik monitoring HCS 

 Ajak warga belajar mendiskusikan tentang teknik-teknik 
monitoring HCS. 

 Narasumber menutup sesi.  
 Catatan untuk fasilitator: 

Selama proses pembelajaran, fasilitator mencatat poin-poin 
penting terkait: 
 Keragaman cara pandang yang muncul selama sesi baik 



dari warga belajar maupun narasumber  
 Transformasi pengetahuan, berupa indikator-indikator 

awal bersumber dari pernyataan-pernyataan warga 
belajar dan narasumber selama sesi berlangsung. 

 
Catatan untuk Narasumber  Pada sesi ini, narasumber fokus pada Kerangka konseptual 

(filosofis dan teori) 
 Narasumber TIDAK MEMBAHAS dan HARUS MENGHINDARI 

substansi dan pembahasan yang bersifat MIKRO seperti bedah 
kasus, materi-materi teknis dan detail lainnya.  

 Narasumber dibebaskan menggunakan berbagai pendekatan 
dalam menyampaikan materi ini, selama tidak melenceng dari 
kerangka umum tersebut. 

 Narasumber dibebaskan menyusun langkah-langkah fasilitasi 
jika dipandang perlu. 

 
Catatan untuk Fasilitator Selama proses pembelajaran, fasilitator mencatat poin-poin 

penting terkait: 
 Keragaman cara pandang yang muncul selama sesi baik dari 

warga belajar maupun narasumber  
 

 Transformasi pengetahuan, berupa indikator-indikator awal 
bersumber dari pernyataan-pernyataan warga belajar dan 
narasumber selama sesi berlangsung. 

 
Lampiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materi Pelatihan: Analisa data monitoring SKT dan Perubahan Tutupan Lahan (kelas spesialis) 

Deskripsi 

Melakukan analisis data dari hasil monitoring yang dilakukan atau berdasarkan data yang telah 
tersedia. 

Tujuan  Meningkatkan pengetahuan langkah-langkah dalam analisis 
data hasil monitoring dan perubahan tutupan lahan HCS. 

 Meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisa data 
hasil monitoring. 

 Meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisa  data 
perubahan tutupan lahan 

Hasil yang diharapkan  Peserta memiliki pengetahuan langkah-langkah dalam analisis 
data hasil monitoring dan perubahan tutupan lahan HCS.

 Peserta mampu melakukan analisa data monitoring HCS.

 Peserta mampu melakukan Analisa data perubahan tutupan 
lahan.

Waktu 4 jam 

Metode  Penugasan 

 Diskusi kelompok 

 Simulasi 

Media/Alat  Komputer 

 Alat tulis 

 Papan plif chart. 

 LCD/proyektor. 

 Data liputan citra satelit. 

Kisi-kisi Isi Materi  Analisa perubahan tutupan lahan menggunakan citra satelit, 
drone. 

 Penentuan laju deforestasi. 

Langkah-langkah   Fasilitator membuka sesi, menjelaskan kembali tujuan sesi. 
 Narasumber memulai sesi dengan menjelaskan penugasan 

Analisa data. 
 Peserta berkumpul berdasarkan kelompok praktek lapang. 
 Fasilitator dan narasumber mendampingi proses Analisa data. 
 Fasilitator meminta kepada masing-masing kelompok 

menyampaikan hasil Analisa datanya. 
 Ajak seluruh peserta untuk mendiskusikan terkait proses 

Analisa data dan praktek lapang. 
 Setelah semua tugas fasilitator/narasumber menutup sesi. 



Catatan untuk Narasumber  Pada sesi ini, selama Analisa data narasumber mendampingi 
peserta, memberikan arahan dan penjelasan. 

 Jika diperlukan dapat dilakukan diskusi/dialog selama proses 
Analisa data. 

 
Catatan untuk Fasilitator Selama proses pembelajaran, fasilitator mencatat poin-poin 

penting terkait: 
 Kemampuan peserta dalam praktek dan 

mengimplementasikan instruksi dari narasumber. 
 Keragaman cara pandang peserta, hambatan, kesulitan dalam 

pelaksanaan Analisa data. 
 

Lampiran Liputan citra satelit tutupan lahan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materi Pelatihan: Praktek lapang pengambilan data monitoring HCS (kelas spesialis) 

Deskripsi 

Melakukan praktek lapangan bagaimana cara pengambilan data monitoring HCS. 

Tujuan  Meningkatkan kemampuan peserta untuk melakukan 
pengambilan data monitoring HCS.

Hasil yang diharapkan  Peserta mampu melakukan pengambilan data monitoring HCS.

Waktu 8 jam 

Metode  Praktek lapang 

 Diskusi kelompok 

 Simulasi 

Media/Alat  GPS, kamera, meteran, tambang, tali rapia, dll. 

 Alat tulis, bolpoin, spidol, kertas label, kertas plifchart, dll). 

 Tallysheet. 

Kisi-kisi Isi Materi  Plot ukur permanen HCS 
 Monitoring ancaman HCS 

 Deskripsi dan dokumentasi berbagai tutupan lahan 

Langkah-langkah   Fasilitator membuka sesi, menjelaskan kembali tujuan praktek 
lapang. 

 Fasilitator membagi kelompok, peran dan tugas masing-
masing kelompok. Masing-masing kelompok berjumlah 4 – 5 
orang. 

 Masing-masing kelompok mendapatkan satu set peralatan 
praktek. 

 Perjalanan menuju lokasi praktek yang telah ditetapkan. 
 Seluruh peserta melakukan praktek dan simulasi dengan 

didampingi oleh fasilitator/narasumber. 
 Setelah semua tugas fasilitator/narasumber menutup sesi. 
 Peserta kembali ke kelas.  

Catatan untuk Narasumber  Pada sesi ini, selama praktek narasumber mendampingi 
peserta, memberikan arahan dan penjelasan. 

 Jika diperlukan dapat dilakukan diskusi/dialog selama proses 
praktek. 

 
Catatan untuk Fasilitator Selama proses pembelajaran, fasilitator mencatat poin-poin 

penting terkait: 
 Kemampuan peserta dalam praktek dan 

mengimplementasikan instruksi dari narasumber. 
 Keragaman cara pandang peserta, hambatan, kesulitan dalam 

pelaksanaan praktek 
Lampiran Tallyshet pengukuran HCS 



Materi Pelatihan: Penyusunan laporan hasil monitoring HCS (kelas spesialis) 

Deskripsi 

Penyusunan laporan hasil monitoring HCS dan perumusan rekomendasi pengelolaan HCs 
berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. 

Tujuan  Meningkatkan kemampuan dalam menyusun laporan hasil 
monitoring HCV-HCS.

 Merumuskan rekomendasi pengelolaan HCV-HCS 
berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. 

 Meningkatkan kesadaran dan kepedulian pentingnya 
melakukan monitoring HCS

Hasil yang diharapkan  Peserta mampu menyusun laporan hasil monitoring HCS.

 Peserta mampu merumuskan rekomendasi pengelolaan HCS 
berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

 Peserta memiliki keragaman cara pandang, kesadaran dan 
kepedulian pentingnya melakukan monitoring HCV-HCS.

Waktu 4 jam 

Metode  Penugasan 

 Diskusi kelompok 

 Simulasi dan presentasi 

Media/Alat  Komputer 

 Alat tulis 

 Papan plif chart. 

 LCD/proyektor. 

Kisi-kisi Isi Materi  Penyusunan laporan hasil monitoring HCS. 

 Perumusan rekomendasi pengelolaan HCS. 

 Pemaparan laporan hasil monitoring HCS. 

Langkah-langkah   Fasilitator membuka sesi, menjelaskan kembali tujuan sesi. 
 Narasumber memulai sesi dengan menjelaskan penugasan 

penyusunan laporan. 
 Peserta berkumpul berdasarkan kelompok praktek lapang. 
 Fasilitator dan narasumber mendampingi proses penyusunan 

laporan. 
 Fasilitator meminta kepada masing-masing kelompok 

menyampaikan laporannya. 
 Ajak seluruh peserta untuk mendiskusikan terkait proses 

proses penyusunan laporan dan strategi rekomendasi. 
 Setelah semua tugas fasilitator/narasumber menutup sesi. 



Catatan untuk Narasumber  Pada sesi ini, selama penyusunan laporan narasumber 
mendampingi peserta, memberikan arahan dan penjelasan. 

 Jika diperlukan dapat dilakukan diskusi/dialog selama proses 
penyusunan laporan. 

 
Catatan untuk Fasilitator Selama proses pembelajaran, fasilitator mencatat poin-poin 

penting terkait: 
 Kemampuan peserta dalam praktek dan 

mengimplementasikan instruksi dari narasumber. 
 Keragaman cara pandang peserta, hambatan, kesulitan dalam 

penyusunan laporan dan perumusan strategi. 
 

Lampiran  
 

 

 


