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A.  PEMBUKAAN

TUJUAN : Membangun kepercayaan masyarakat, menjelaskan tujuan melakukan 

kegiatan PCP serta membuat kesepakatan pelaksanaan kegiatan 

▪ Perkenalan

▪ Tujuan Kedatangan

▪ Nilai Penting dari Kawasan

➢ Sistem pendukung Kehidupan

➢ Kelangsungan Kegiatan Ekonomi

➢ Pelindung Budaya

▪ Pentingnya Partisipasi Masyarakat

▪ PCP alat penggali Pikiran Masyarakat

▪ Kesepakatan Jadwal Kegiatan PCP

Catatan :

▪Sedapat mungkin menghindari penggunaan kata harus dan diganti dengan sebaiknya

▪Hindari penggunaan kata permainan dan diganti dengan belajar bersama



SYSTEM  :

• Target-target perlindungan seperti spesies hewan dan tumbuhan serta proses alam

yang memelihara mereka

B.  SYSTEM

TUJUAN :  

• Mengidentifikasi hal-hal penting bagi masyarakat dari lingkungannya

• Membuat peringkat 8 (delapan) sumber daya alam penting atau peringkat system

• Bagi 4 metaplan putih per peserta

dan alat tulis

• Tulis SDA penting, 1 SDA 1 metaplan

• Kelompokkan SDA penting

• Buat Judul kelompok  SDA -> System



B.  SYSTEM

• Deskripsikan masing-masing System mengacu pada isi metaplan

• Pengguna System dalam masyarakat (L/P)

• Prosentase pengguna System (%)



B.  SYSTEM

• Jelaskan Penggunaan Diagram Timeline

• Buat Kesepakatan arti warna dalam Diagram Timeline terkait System

• Deskripsikan setiap kategori warna terkait System

• Gambarkan kecenderungan kondisi System (- 10 Th, Saat Ini, + 10 Th)



B.  SYSTEM

• Ranking System berdasarkan keparahan

• Gunakan warna sebagai indikator keparahan System

• Bila satu warna antar System, gunakan kemiringan garis kecenderungan

kondisi System



C.  STRESS

STRESS : 

• Kerusakan atau degradasi pada system yang menyebabkan berkurangnya kemampuan 

system untuk bertahan dan berkembang

TUJUAN : 

• Mengidentifikasi tekanan masing-masing system

• Menentukan peringkat tekanan masing-masing system

• Jelaskan kepada masyarakat kondisi

setiap System 



C.  STRESS

• Bagi peserta menjadi 3-4 kelompok, sesuaikan dengan jumlah System

• Bagikan kertas untuk menempel diagram System dan Stress

• Bagikan metaplan kunimg untuk menuliskan Stress, dan alat tulis serta lem/isolasi

• Bagikan anak panah dengan 4 besaran

• Beri petunjuk tata cara membuat diagram System dan Stress

• Fasilitasi ide masyarakat untuk dituangkan dalam diagram System dan Stress

• Ranking Stress dan gunakan anak panah sesuai besaran tingkat stress

• Presentasi hasil kelompok



D.  SOURCE of STRESS

SOURCE :

• Suatu kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan pada kondisi system yang 

bisa berupa ketidak sesuaian penggunaan lahan, air dan sumber daya alam lainnya, 

atau suatu kegiatan yang menyebabkan terjadinya tekanan.

TUJUAN :  

• Mengidentifikasi sumber tekanan pada masing-masing tekanan

• Menentukan peringkat setiap sumber tekanan pada setiap tekanan

• Bagikan metaplan merah untuk menulis

sumber tekanan

• Bagikan kembali anak panah dengan 4 

besaran

• Jelaskan cara identifikasi sumber tekanan

• Ranking Sumber Tekanan dengan anak 

panah, besaran anak panah menunjukkan

ranking

• Fasilitasi kelompok untuk proses ini

• Presentasi kelompok



D.  SOURCE of STRESS

• Berdasarkan Diagram System, Stress, dan Source of Stress buatlah pembobotan

Stres dan Source of Stress terhdap System berdasarkan besaran anak panah

• Besarnya bobot adalah hasil kali ranking Stress dengan ranking Source of Stress



D.  SOURCE of STRESS

• Buat Matrik Sumber Tekanan Vs System

• Lakukan rekapitulasi bobot Sumber Tekanan terhadap masing-masing system

• Jumlahkan bobot masing-masing Sumber Tekanan yang mempengarusi system

• Rangking bobot sumber tekanan terhadap System



E.  STRATEGY

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 menyenangkan/menguntungkan para pihak.

TUJUAN :

• Untuk merumuskan langkah-langkah atau tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki

tekanan dan mengendalikan sumber tekanan

• Bangun strategy untuk mengendalikan

sumber tekanan berdasarkan hasil ranking 

sumber tekanan terhadap System (pilih

ranking 1 – 5)

• Gali harapan masyarakat terhadap kondisi

system terkait sumber tekanan

• Buat strategy untuk pemulihan kondisi System

dan pengendalian sumber tekanan

• Identifikasi Para Pihak yang terlibat

• Strategi membuat semua pihak tersenyum

(kertas bulat gambar org tersenyum, datar, 

dan marah)



F.  STAKEHOLDER

STAKEHOLDER :

• Orang, kelompok atau institusi yang memberi atau yang menerima dampak negatif 

dan atau posistif dari/kepada target-target konservasi

TUJUAN :

• Mengetahui para pihak yang berkepentingan pada masing-masing strategi

• Mengidentifikasi stakeholder potensial berdasarkan pencapaian strategi



G.  SUKSES

TUJUAN :

• Menetapkan ukuran keberhasilan bagi setiap langkah perbaikan kondisi system akibat

tekanan dan ukuran keberhasilan bagi setiap langkah pengurangan atau pengendalian 

sumber tekanan

• Fasilitator mereview diagram Source, Stress, 

dan Source of stress serta strategi yang dibuat

• Perubahan pada System akibat penerapan 

Strategi

• Cara mengukur perubahan/perbaikan (metoda)

• Peran serta masyarakat dalam strategy dan

monitoring


