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PERENCANAAN KONSERVASI secara PARTISIPATIF 
(Participatory Conservation Plan) 

 
 
1.0 PENDAHULUAN 

Sumberdaya alam sebagai suatu kesatuan sistem dari beberapa subsistem sekaligus memiliki 
hubungan yang sangat kompak dan unik.  Kerusakan pada salah satu dan atau beberapa sub 
sistem dari sumberdaya alam sangat mempengaruhi kualitas sistem sumberdaya alam lainnya. 
Pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas lingkungan dimana sumberdaya alam tersebut 
berada termasuk komunitas yang tinggal di sekitarnya. Oleh karena itu pendekatan pengelolaan 
terhadap sumberdaya alam harus terintegrasi dan menyeluruh.  
 
Participatory Conservation Planning (PCP) merupakan sebuah pendekatan sekaligus metode 
perencanaan pembangunan dalam mewujudkan konservasi sumberdaya alam secara partisipatif 
oleh masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil pengelolaan sumberdaya alam. PCP 
dilakukan untuk memperoleh persetujuan-persetujuan dan legitimasi atas rencana pelestarian 
sumberdaya alam penting, yang mempengaruhi sistem pengelolaan lingkungan yang ada dalam 
sebuah wilayah.  
 
Penggunaan metode 5S (system, stress, stressor, strategy and success) dilakukan untuk 
menemukenali faktor tekanan dan sumber-sumber yang menyebabkan tekanan sehingga terjadi 
perubahan situasi sistem sumberdaya alam yang ada.  
 
Perubahan situasi (negatif) atas sistem sumberdaya alam tersebut, kemudian dilakukan upaya 
“pemulihan” melalui langkah-langkah strategis yang relevan yang melibatkan para pihak yang 
berkepentingan (stakeholders), dalam upaya mempercepat “pemulihan” yang dilakukan atas 
situasi sistem sumberdaya alam yang ada menuju situasi yang diharapkan. Untuk memastikan 
ukuran keberhasilan atas strategi yang ditentukan, maka dirumuskan indikator-indikatornya 
(success) dengan perencanaan program yang SMART (specific, measurable, attainable, relevant 
and time-bound).  
 

2.0 TUJUAN 

Rumusan tujuan PCP ini antara lain: 

1. Untuk memetakan kondisi sumberdaya alam dalam sebuah wilayah (desa). 

2. Untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang efektif guna memulihkan dan/atau 
menjaga ketersediaan fungsi sumberdaya alam membangun keterpaduan antar sektor pelaku 
pembangunan dalam mewujudkan perlindungan sumberdaya alam yang tersisa guna 
keberlanjutan sebuah wilayah. 
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3. Mendapatkan konsen masyarakat dalam penentuan kawasan lindung untuk mengoptimalkan 
peran partisipasi masyarakat sebagai subyek pembangunan sekaligus sebagai penerima 
manfaat langsung dari program yang dilakukan. 

4. Memantapkan fungsi pengendalian pengelolaan sumberdaya alam melalui kelembagaan lokal 
yang ada. 

5. Membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian sumber daya alam 
sebagai daya dukung lingkungan.  

 

3.0 RUANG LINGKUP 

1. Lingkup wilayah: Administrasi Desa 

2. Lingkup kegiatan: (1) Seluruh kawasan di dalam desa, dan (2) Sumberdaya alam penting yang 
teridentifikasi secara partisipatif dimana pada SDA penting tersebut diduga mengalami  
intervensi masyarakat secara masif, sehingga sangat besar kemungkinannya terjadi degradasi 
(kerusakan). 

 

4.0 TAHAPAN DAN BAGAN ALUR PROSES FASILITASI PCP 

Participatory Conservation Planning (PCP) dilakukan untuk mewujudkan konservasi sumberdaya 
alam secara partisipatif oleh masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil pengelolaan 
sumberdaya alam. Hasil dari PCP adalah berupa strategi dan program pemanfaatan ruang dan 
Peta Sumberdaya Alam Penting Desa.  

Tahap ini dilakukan dengan metode Focus Discussion Group (FGD) oleh masyarakat desa. FGD 

tersebut memiliki tahapan fasilitasi dan bagan alur fasilitasi, seperti yang tersaji di bawah ini: 

 
Gambar 2. Tahapan Fasilitasi PCP 
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Gambar 3. Bagan Alur Fasilitasi PCP 

 

5.0 DATA PENDUKUNG YANG MENUNJANG PELAKSANAAN PCP 

Agar pelaksanaan PCP dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan, maka perlu 
disiapkan data-datanya.  

Data tersebut antara lain: 
- Land Tenure Study 
- Peta hasil Pemetaan Partisipatif (Participatory Mapping)  
- Studi HCV-HCS (Optional)  
- Profil Desa  
- Studi/Peta High Conservation Value (HCV) (Optional)  
- Peta High Carbon Stock (HCS) dalam bentuk Peta Persebaran Hutan Desa (Optional)  
- Peta Indikatif Konservasi Desa (Overlay HCV, HCS, dan Lindung PM) 
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6.0 TAHAPAN PELAKSANAAN PCP 

6.1 TAHAP PERSIAPAN 

Dalam tahap persiapan ini hal yang dilakukan antara lain: 
a. Persiapan Tim PCP dari Desa 

 Tim PCP secara khusus melibatkan masyarakat desa yang ditunjuk atau dipilih oleh desa 
 Setelah Tim terbentuk selanjutkan dilakukan penguatan tim tentang metodologi, serta 

membangun kesepakatan-kesepakatan internal tim dalam proses pelaksanaan. 
 Pengadaan bahan-bahan pendukung seperti Plano, Spidol, Metaplan dan lain-lain. 

 
b. Persiapan Desa 

 Memastikan desa yang akan melakukan PCP sudah melakukan pemetaan partisipatif 
dan akan lebih baik kalau sudah ada studi HCV/HCS.  

 Peserta dari masyarakat yang akan terlibat dalam kegiatan sebaiknya juga terlibat 
dalam pelaksanaan pemetaan partisipatif dan Studi HCV/HCS. 

 Melakukan koordinasi kepada desa menyangkut persetujuan desa, jumlah dan siapa 
saja masyarakat desa yang akan hadir, tempat diselenggarakannya kegiatan, dan hal-
hal lain yang menyangkut penyelenggaraan. 

 

6.2 TAHAP FASILITASI PCP 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan setelah proses persiapan selesai, dimana sudah tersedia alat 
dan bahan serta hari pelaksanaan. Berikut ini adalah tahapan pelaksanaan PCP yang dilakukan 
selama minimal 3 hari: 

6.2.1 Pembukaan, Introduksi dan kontrak belajar: 

KEGIATAN URAIAN WAKTU  
PEMBUKAAN  Tujuan:  

- Peserta memahami pengertian konservasi dan daya dukung lingkungan 
- Perserta memahami pentingnya partisipasi 
- Perkenalan dan Peserta memahami tujuan PCP dan hasil yang akan 

dicapai. 
Kontrak Belajar: Menyepakati aturan-aturan dalam pelaksanaan PCP 
 

30 Menit 

Beberapa hal penting disampaikan  : 
1. Perkenalan: Lembaga/kantor; alamat, misi dan visi, lingkup kerjaan, 

perkenalan tim, tujuan kegiatan.  
2. Pembahasan tentang peta peta hasil participatory mapping, dan 

disampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak lepas dari peta tersebut. 
3. Menjelaskan nilai penting dari kawasan 

a. sebagai supporting system kehidupan di Bumi,  
b. kelangsungan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar,  
c. pelindung budaya masyarakat setempat, dll  

4. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam sIstem pengelolaan dan 
perlindungan kawasan.  
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5. Membahas dan membuat kesepakatan jadwal atau kontrak pelaksanaan 
kegiatan PCP  

 
Catatan:  
1) Sedapat mungkin menghindari penggunaan kata harus ganti dengan 

sebaiknya;  
2)  Hindari penggunaan kata permainan ganti dengan belajar bersama;  
 
Bahan-bahan : 
1. Materi tentang konservasi, partisipasi dan Peta hasil Participatory Mapping 

(Plano atau Power point) 
2. Simbol, yel-yel kontrak belajar 

 

 

6.2.2 Indentifikasi SDA Penting (System) 

Proses identifikasi ini dilakukan dengan diskusi kelompok maupun pleno. Berikut ini tahapan 
proses identifikasi SDA penting: 

IDENTIFIKASI 
SYSTEM (Sumber 
Daya Alam 
Penting) 

System adalah: Target-target perlindungan seperti kawasan hutan, sumber air, 
spesies hewan dan tumbuhan, serta proses alam yang memelihara mereka. 
Disebut juga sebagai sumber daya alam penting 

180 menit 

Tujuan : 
- Mengidentifikasi hal-hal penting bagi masyarakat dari Lingkungannya 
- Membuat peringkat sumber daya alam penting  
 
Langkah-langkah mengidentifikasi system:  
1. Fasilitator membagi perserta menjadi beberapa kelompok, jumlah 

kelompok disesuaikan dengan jumlah peta yang akan dibahas. 
2. Fasilitator membagikan Peta Participatory Mapping (PM) untuk kelompok 

1 dan peta hasil assessment High Conservation Value (HCV)  untuk 
kelompok 2 dan Peta persebaran hutan (High Carbon Stock-HCS) untuk 
kelompok 3. 

3. Sedangkan untuk kelompok 4, fasilitator membagikan plano kosong. 
4. Selanjutnya fasilitator meminta peserta dari kelompok 1, 2 dan 3 untuk 

menentukan SDA yang menurut mereka penting, ditinjau dari fungsi dan 
pemanfaatnya. 

5. Untuk kelompok 4 fasilitator meminta membuat sketsa desa dan 
menentukan SDA pentingnya. 

6. Setelah selesai selanjutnya meminta masing-masing kelompok untuk 
mempresentasikan hasil diskusi nya. 

7. Komparasi dari 4 peta tersebut dijadikan sebagai hasil pleno SDA penting.  
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Tabel 1. Tabel SDA penting (sistem) dan deskripsinya 
 

No  Target  Deskripsi  Prosentase Masyarakat 
Pemanfaat (%) 

    
    
    
    
    
    

 

 

Bahan-bahan :  
- Plano 
- Metaplan 
- Gunting 
- Stiky Paper 
- Selotipe Kertas 
- Penggaris 
- Spidol Warna 

 

 

6.2.3 Kecenderungan kondisi SDA Penting (Sistem)  

Kecenderungan 
Sumber Daya 
Alam Penting 

Tujuan: 
  Mengetahui kecenderungan (trend) perubahan kondisi Sumber Daya Alam penting  
 

180 menit 

Langkah-langkah membuat trend kondisi SDA Penting: 
1. Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok tergantung dari jumlah 

sumber daya alam penting dan jumlah peserta PCP 
2. Fasilitator menjelaskan tujuan inti dari langkah ini, dimana intinya adalah mendapat 

gambaran kecenderungan perubahan kondisi sumbaer daya alam penting itu selama 
kurun waktu tertentu, masa lalu – saat ini – yang akan datang.  
Misal 10 tahun yang lalu - Saat ini dan  10 tahun yang akan datang. 

3. Fasilitator menjelaskan tentang cara menggunakan timeline dan bersama dengan 
peserta membuat kesepakatan tanda kondisi sumber daya alam, dengan perbedaan 
warna biru, hijau, kuning, dan merah. 

4. Bersama dengan peserta, fasilitator membuat indikator kondisi sumber daya alam 
penting yang menjadi acuan untuk membuat garis trend kondisi sumber daya alam 
penting 10 tahun mendatang. 

5. Meminta kepada persert dalam kelompok untuk membuat trend dari masing-masing 
sumber daya alam sampai 10 tahun mendatang. 
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Gambar 1. Gambar durasi waktu (time line) terhadap kondisi sistem: 
 

 
 
Tabel 2. Contoh diskripsi sistem apa yang disebut Sangat Baik, Baik, Sedang dan Jelek 
 

Contoh System: Hutan masyarakat 
Sangat baik 

Ikan di danau banyak  
Tanah subur belum digarap  
Buah-buahan banyak  
Sarang burung 50 kg/panen  

Baik 
Hasil hutan mulai berkurang sedikit  
Binatang dan buah masih banyak/sehat  
Tanah sudah mulai digarap  
Sarang burung 25 kg/panen  

Sedang 
Sudah digarap oleh perusahaan  
Binatang sudah jauh/jarang  
Gua sarang 10-5kg/panen  
Musim buah tidak menentu  

Jelek 
Hutan sudah berkurang luasan/alang-alang  
Hasil hutan kurang/tidak ada  
Sarang burung dibawah 5kg/panen  

 
 
 
 
 
 
 

10 tahun yg lalu Saat ini
10 tahun yang akan 

datang

SANGAT BAIK

BAIK

KURANG BAIK

JELEK
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Gambar 2. Contoh  kondisi sebuah sistem berdasar rentang waktu (time line) 
Saat Ini                           10 th + Saat Ini                           10 th + Saat Ini                           10 th +

SANGAT BAIK SANGAT BAIK SANGAT BAIK 

BAIK BAIK BAIK 

KURANG BAIK KURANG BAIK KURANG BAIK 

TIDAK BAIK TIDAK BAIK TIDAK BAIK 

 
 

 
Bahan-bahan :  

- Plano 
- Metaplan 
- Gunting 
- Stiky Paper 
- Selotipe Kertas 
- Penggaris 
- Spidol Warna 

 

 

6.2.4 Identifikasi Stress dan Stressor 

IDENTIFIKASI 
STRESS 
(Kerusakan)  

STRESS: Kerusakan atau degradasi pada system yang menyebabkan berkurangnya 
kemampuan system untuk eksis (bertahan) dan berkembang  
 

60 menit 

TUJUAN: 
- Mengidentifikasi tekanan masing-masing system  
- Menentukan peringkat tekanan masing-masing system 
Langkah-langkah mengidentifikasi KERUSAKAN 
1. Semua system diletakkan pada papan tulis, fasilitator menjelaskan tentang tekanan 

atau perubahan yang terjadi pada kondisi system.  
2. Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah 

peserta dan jumlah System. Setiap kelompok mendiskusikan 2 atau lebih system. 
3. Setiap kelompok menyusun Stress (kerusakan) pada masing-masing system dengan 

langkah sebagai berikut :  
a. Meletakan meta plan sistem pada tengah plano 
b. Menuliskan kerusakan pada meta plan kuning.  
c. Meletakkan meta plan tersebut disekeliling system (ini dilakukan untuk semua 

system, fasilitator membantu proses, menggali informasi yang berhubungan 
dengan stress (mengapa, apa dsb) dan mendokumentasikannya 

4. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang kerusakan, dan 
kelompok lain menanggapi untuk menghindari penyimpangan pada proses 
selanjutnya. 

5. Peserta kembali kekelompok masing-masing dengan hasil presentasi 
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Bahan-bahan :  
- Plano 
- Metaplan 
- Gunting 
- Stiky Paper 
- Selotipe Kertas 
- Penggaris 
- Spidol Warna 

 

IDENTIFIKASI 
STRESSOR 
(Sumber  
Kerusakan) 

STRESSOR: Kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan pada kondisi system, 
berupa tekanan/kerusakan sehingga menyebabkan terjadinya ketidak sesuaian pada 
sistem  
 

120 menit 

TUJUAN:  
- Mengidentifikasi sumber kerusakan pada masing-masing jenis kerusakan  
- Menentukan peringkat setiap sumber kerusakan pada setiap jenis kerusakan. 
 
Langkah – langkah menyusun sumber tekanan  
1. Fasilitator meminta peserta untuk mendiskusikan dalam kelompok sumber-sumber 

atau  aktifitas kegiatan yang menyebabkan terjadinya tekanan pada system, Sumber 
tekanan bisa merupakan kegiatan yang masih berlangsung (aktif) atau sudah 
berlangsung pada waktu lampau, tetapi masih berpengaruh terhadap system 
(historikal)  

2. Setiap sumber tekanan ditulis pada meta plan merah, 1 metaplan untuk 1 sumber.  
3. Peserta meletakan meta plan sumber tekanan ( merah ) disekitar tekanan yang di 

tinjau.  
 
Memberi nilai pada STRESS (tekanan) dan STRESSOR (sumber tekanan)  
1. Fasilitator menjelaskan tentang nilai/arti dari masing masing anak panah yang terlihat 

pada gambar 
 

 
 
2. Fasilitator menjelaskan indikator untuk menjadi bahan pertimbangan pemilihan anak 

panah yaitu :  
a. Indikator Pengaruh Stress adalah tingkat kerusakan dan cakupan kerusakan. 
b. Indikator Pengaruh Stressor adalah besarnya kontribusi pada tekanan dan 

kemampuan system untuk pulih kembali akibat Stressor.  
3. Peserta diminta untuk menetapkan besar kecilnya anak panah pada masing-masing 

stress dan stressor berdasarkan tingkatan besarnya pengaruh. Untuk sumber 
tekanan yang mempengaruhi lebih dari satu stress dituliskan sebanyak jumlah 
tekanan yang dipengaruhi.  
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4. Peserta Menempelkan anak panah yang dimaksud dengan arah panah Stressor → 
Stress → System sesuai dengan yang sudah dispakati didalam kelompok  

5. Selanjutnya kelompok mempresentasikan hasil.  
6. Fasilitator bersama peserta memasukan nilai (score) stressor dan stress 

berdasarkan nilai anak panah yang ditetapkan untuk masing-masing system dalam 
sebuah table 

7. Melakukan pembobotan hasil rangking untuk sources pada setiap sytem dengan 
cara mengalikan nilai (score) stress (A) dengan masing-masing nilai source 
(Bn).Sehingga ranking Stressor ( C) = A x Bn  

8. Menyusun nilai stressor untuk masing-masing system.  
9. Menjumlahkan nilai dari soureces yang sama  
 
Gambar 3. Gambar contoh pola identifikasi STRESS dan STRESSOR terhadap SYSTEM  
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 Tabel 3. Tabel nilai (skor) STRESS dan STRESSOR terhadap SYSTEM  
 

SISTEM STRESS NILAI 
(A) 

STRESSOR NILAI 
(Bn) 

BOBOT 
(AXBn) 

      
   
   

     
   

     
   
   

     
   

     
   

     
   

 

 10. Membuat matriks ringkasan untuk mengetahui tingkat gangguan dari stressor dan 
tingkat ancaman pada setiap system, matriks ini sekaligus menentukan Rangking 
dari ancaman yang terjadi.  
 
Tabel 4. Contoh matrik rangking Stressor (sumber kerusakan)  

 

NO STRESSOR SYSTEM TOTAL NILAI RANKI
NG       

          

          
          
          
          

 

Bahan-bahan:  
- Plano 
- Metaplan 
- Gunting 
- Stiky Paper 
- Selotipe Kertas 
- Penggaris 
- Spidol Warna 
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6.2.5 Strategi, Indikator, Program/Aktifitas dan Para Pihak 

STRATEGI STRATEGI : Langkah – langkah atau upaya pendekatan yang dilakukan untuk 
memperbaiki kondisi system akibat tekanan, dan mengendalikan sumber tekanan atau 
ancaman kritis yang mana sedapat mungkin menguntungkan para pihak. 
 
TUJUAN : Untuk merumuskan langkah – langkah atau tindakan yang bertujuan untuk 
memperbaiki tekanan dan mengendalikan sumber tekanan. 
 
Langkah-Langkah: 
1. Fasilitator menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari Strategi/Program.  
2. Fasilitator memperlihatkan Matriks Ancaman dan gangguan dan mengajak peserta 

untuk membaca nilai dan arti dari setiap kolom dan membuat kesimpulan tentang 
tingkat ancaman dan tingkat gangguan pada setiap system.  

3. Fasilitator dan peserta membuat kesepakatan tentang Strategi yang diambil 
berdasarkan Rangking dari ancaman dengan dua pilihan yaitu semua ancaman yang 
tercantum dalam matriks bisa dirumuskan strateginya. 

4.  Fasilitator memberikan contoh penyusunan Strategi untuk satu atau dua ancaman 
seperti tabel di bawah ini :  
NO Sumber Kerusakan Masalah Strategi 

    
    
    
    
    

 
5. Apabila peserta sudah cukup memahami cara penyusunan strategi maka 

peserta akan mendiskusikan Strategi bagi ancaman berikut sesuai hasil 
kesepakatan.  

6.  Setiap kelompok menyajikan langkah – langkah yang mereka dapatkan dan 
membahas kemungkinan untuk dapat dilaksanakan. 

180 menit 

SUCCESS (Ukuran 
Keberhasilan) 
 

TUJUAN : Menetapkan ukuran keberhasilan bagi setiap langkah perbaikan kondisi 
system akibat tekanan dan ukuran keberhasilan bagi setiap langkah pengurangan atau 
pengendalian sumber tekanan. 
Langkah-langkah:  
1. Untuk mengefektifkan diskusi pada saat menyusun strategi, fasilitator juga 

mengarahkan untuk membuat indikator/ukuran keberhasilan  
2. Dalam membuat ukuran keberhasilan fasilitator mengajak peserta untuk memikirkan 

perubahan/kondisi positif yang akan terjadi pada system apabila strategi dijalankan 
dan bagaimana peserta dapat mengetahui atau mengukur hal tersebut. Jawaban 
peserta ditulis pada tabel di kerta plano yang telah disiapkan 

3. Fasilitator mengajak peserta untuk memikirkan bagaimana mereka dapat melihat 
atau mengukur perubahan yang terjadi pada frekuensi aktifitas yang merugikan 
system.  

4. Fasilitator menjelaskan kepada peserta bahwa hal – hal yang telah mereka sebutkan 
merupakan ukuran – ukuran yang dapat dijadikan parameter keberhasilan dalam 
melakukan evaluasi dan monitoring atau pemantauan dari setiap strategi atau 
langkah – langkah yang sudah disusun.  
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NO Sumber 
Kerusakan 

Masalah Strategi Ukuran 
Keberhasilan 

     
     
     
     
     

 

PROGRAM/ 
AKTIVITAS 

Program/Aktivitas : Adalah bentuk kegiatan guna melaksanakan strategi  yang telah 
disepakati, dalam rangka mengendalikan sumber kerusakan terhadap sumberdaya alam 
penting (sistem)   
TUJUAN:  
- Membangun rencana kerja guna mengimplementasikan strategi yang telah 

disepakati 
- Strategi menjadi nyata dan  dapat dilaksanakan di lapangan  
 
Langkah-langkah membuat rencana kerja: 
1. Setelah menatapkan strategi dan indikator, maka fasilitator meminta pesrta 

membuat program/aktifitas agar strategi dan indikator yang telah ditetapkank dapat 
tercapai. 

2. Dalam membuat program/aktivitas perlu diperhatikan pula potensi sumber daya 
yang dimiliki desa 

3. Apabila desa tidak memiliki sumber daya, maka salah satu aktifitas yang 
dimunculkan adalah bagaimana dan kepada siapa mendapatkan sumber daya 
tersebut 

 
NO Sumber 

Kerusakan 
Masalah Strategi Ukuran 

Keberhasilan 
Program/Aktivitas 

      
      
      
      
      

 

 

STAKEHOLDER 
(PARA PIHAK) 

STAKEHOLDER: Orang, kelompok atau institusi yang berkempentingan dani atau yang 
menerima dampak negatif dan atau positif dari / kepada target–target konservasi. 
TUJUAN: 
 Mengetahui para pihak yang berkepentingan pada masing-masing strategi  
 Mengidentifikasi stakeholder potensial berdasarkan pencapaian strategi  
 Membuat hipotesa berdasar asumsi tentang respon stakeholder terhadap 

program/aktivitas yang dibuat 
 

60 menit 
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Langkah-langkah mengidentifikasi para pihak 
1. Fasilitator atau salah seorang peserta membacakan Strategi  
2. Fasilitator menanyakan pihak-pihak mana saja yang akan senang, biasa saja atau 

tidak senang oleh kegiatan atau sumber tekanan tersebut,  
3. Hasil identifikasi reaksi potensial tersebut kemudian disusun kedalam tabel 

stakeholder seperti dibawah ini  
4. Mendiskusikan kemungkinan Strategi akan menyenangkan semua pihak yang 

terlibat (Kemungkinan modifikasi strategi atau membuat strategi pendukung)  
5. Stakeholder diperingkat berdasarkan dukungan potensial untuk setiap 

langkah/tindakan yang diusulkan disusun ke dalam sebuah tabel  
6. Reaksi para pihak :  
 

  
Senyum 

 Para pihak sangat bersedia membantu 
dalam mewujudkan strategi yang 
dibangun 

  
Datar/ biasa saja 

 Para pihak tidak mau membantu dalam 
mewujudkan strategi yang dibangun 

 Cemberut  Para pihak tidak menyetujui atau tidak 
suka terhadap strategi yang dibangun  

No Sumber 
Kerusakan 

Masalah Strategi Ukuran 
Keberhasilan 

Program/ 
Aktivitas 

Respon 
Stakeholders 

       
       
       
       
       

 

Bahan-bahan :  
- Plano 
- Metaplan 
- Gunting 
- Stiky Paper 
- Selotipe Kertas 
- Penggaris 
- Spidol Warna 

 
Langkah-langkah membuat rencana kerja: 
1. Mengidentifikasi beberapa para pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan 

rencana kerja 
2. Melaksanakan pembuatan rencana kerja yang didasari pada hasil stretegi yang 

diperoleh dari proses  PCP 
3. Mendiskusikan rencana kerja kepada para pihak tertentu 
4. Perbaukan rencana kerja berdasarkan dari konsultasi dengan pihak terkait 
5. Pelaksanaan rencana kerja 
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 Bahan-bahan :  
- Plano 
- Metaplan 
- Gunting 
- Stiky Paper 
- Selotipe Kertas 
- Penggaris 
- Spidol Warna 

 

 

 

6.2.6 Kesepakatan Kegiatan Konservasi 

Dalam tahapan PCP fasilitator senantiasa memberikan tambahan penjelasan terkait dengan 
konservasi dan dampak yang akan terjadi apabila tidak ada kegiatan konservasi pada sumbar daya 
alam penting yang telah di identifikasi. Dari sini meskipun masih tahap awal, paling tidak 
masyarakat sudah memahami dampak negatif apabila tidak ada pelestarian sumber daya alam 
penting.  
Selanjutnya dilakukan diskusi secara pleno untuk menentukan dan menyepakati kegiatan 
konservasi terhadap sumber daya alam penting yang telah diidentifikasi. 
 
Contoh tabel  kesepakatan: 

No Jenis Sumberdaya Alam Penting Konsen Rencana Pengelolaan 
1 Danau  Dilindungi 
2 Kebun Karet Dibudidayakan  
3 Sungai  Dilindungi  
4 Ladang /Lahan Basah Dibudidayakan 
5 Sumber Air Bukit Barisan Dilindungi  
6 Hutan Hulu Tepian Dilindungi  
7 Gupung  Dilindungi  
8 Tembawang  Dilindungi  
9 Mungguk  Dilindungi  
10 Pendam  Dilindungi  
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7.0 TAHAP ANALISIS DAN PELAPORAN HASIL PCP 

7.1 ANALISIS DAN PEMBUATAN LAPORAN 
Setelah proses fasilitasi PCP di desa selesai dilakukan, selanjutnya seluruh data-data yang 
dihasilkan secara partisipatif tersebut diolah dan dianalisis seauai dengan tujuan pelaksanaan 
PCP.   
 
Analisis data sangat penting dilakukan sejauh tidak merubah atau menghilangkan prinsip 
partisipatif dari data yang telah dihasilkan. Beberapa hal yang dilakukan antara lain : 

1. Menelusuri proses data dihasilkan mulai dari tahap pertama, untuk melihat konsistensi 
bahasan.  

2. Melakukan komparasi dengan data yang sudah dihasilkan pada proses sebelumnya (PM, LTS, 
SIA, HCV, HCS dll) 

3. Apabila ditemukan data yang saling bertentangan maka diperlukan konsultasi dan diskusi 
lebih lanjut dengan masyarakat 

 
Pembuatan laporan disini dimaksudkan untuk menarasikan dan menyusun data yang dihasilkan 
menjadi sebuah dokumen yang terstruktur dan mudah dimengerti.  
Hal-hal yang perlu dituliskan dalam dokumen laporan antara lain : 

1. Gambaran umum desa sasaran, profile desa dapat digunakan sebagai bahan pustaka 

2. Data-data yang sudah dihasilkan dalam proses sebelumnya  (PM, LTS, SIA, HCV, HCS dll) 

3. Proses persiapan, termasuk diskusi dan konsultasi dengan masyarakat serta pihak lain jika 
ada 

4. Proses pelaksanaan, dinamika pelaksanaan perlu diceritakan sesuai dengan kebutuhan 

5. Hasil dan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibangun. 

 

7.2 PETA SUMBER DAYA ALAM PENTING DESA/PETA FINAL KONSERVASI 

Peta ini menginformasikan distribusi lokasi Sumber Daya Alam Penting desa hasil dari fasilitasi 
kegiatan PCP. Di dalamnya terdapat atribut mengenai: 
 Batas indikatif administrasi desa 
 Lokasi titik dusun 
 Jaringan sungai desa dan sekitarnya 
 Jaringan jalan desa dan sekitarnya 
 Distribusi lokasi Sumber Daya Alam Penting Desa (Lindung dan Budidaya). 


