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S

ejak berdirinya Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) ditahun 1996, kami telah
mendampingi komunitas marginal dan rentan akibat dari kemiskinan, keterasingan dari akses
pembangunan, dan juga yang terdampak dari bencana alam. Dalam proses selama kurang lebih 24 tahun,
banyak pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sudah kami coba, dengan tujuan untuk menjamin
pemenuhan hak anak dapat maksimal dilaksanakan.
Salah satu pendekatan yang dilakukan Yayasan PKPA adalah pendekatan ABCD (asset-based community
driven), sebuah pendekatan dengan metode yang partisipatif, untuk membantu komunitas yang
termarginalkan untuk menemukenali potensi, ide bisnis dan pada akhirnya membantu mereka untuk
membangun ketangguhan dari segala bentuk kerentanan baik dari segi ekonomi maupun bencana alam.
Dengan dukungan dari Malteser International, kami berhasil mendokumentasikan praktik pelaksanaan
pendekatan ABCD di berbagai area program, dengan latar belakang geografis, masyarakat dan sumber
daya yang berbeda, sehingga bisa dilihat, bahwa pendekatan ABCD ini adalah pendekatan multi dimensi
dan multi geografis, namun tepat untuk dijadikan dasar untuk mendesign dan membangun secara
partisipatif, kerangka ketangguhan komunitas yang pada akhirnya akan berdampak pada kepentingan
terbaik bagi anak.
Akhir kata, selamat menggunakan modul ini, semoga ilmu yang didapat memberi bermanfaat bagi kita
semua dan dapat berkontribusi pada pemenuhan hak anak dimanapun berada.

Salam,
Keumala Dewi
Direktur Eksekutif Yayasan PKPA
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BUKU 1
Pengalaman Penggunaan ABCD
1. PENDAHULUAN
Asset Based Community Driven (Development) atau yang lebih dikenal dengan istilah ABCD
adalah sebuah tools atau pendekatan. Sebagai alat ABCD dipergunakan oleh fasilitator
kepada masyarakat untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki masyarakat dalam sebuah
wilayah. Sebagai sebuah pendekatan, ABCD dilakukan bersama masyarakat atau kelompok
untuk membangun kehidupan yang lebih baik dengan menggerakan semua potensi aset
yang ada dalam wilayah tertentu.
Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) memiliki pengalaman menggunakan ABCD
sebagai alat maupun pendekatan di berbagai lokasi. Masyarakat atau komunitas yang
difasilitasi adalah kelompok dampingan PKPA yang tinggal di beberapa wilayah dan
latar belakang yang berbeda di Sumatera Utara, NAD dan Sulawesi Tengah. Kelompok
dampingan ini ada yang baru maupun yang telah didampingi lebih dari 10 tahun. PKPA juga
memfasilitasi masyarakat atau kelompok dampingan yang merupakan penerima manfaat
dari lembaga yang berbeda seperti Lutheran World Relief (LWR) dan YAKKUM Emergency
Unit (YEU). Pada kelompok dampingan dua lembaga ini, ABCD dipergunakan sebagai
pendekatan dalam melaksanakan program livelihood maupun pemberdayaan masyarakat di
Sulawesi Tengah, NAD dan NTT.
Seperti telah disebutkan diatas bahwa ABCD sebagai pendekatan, secara luas dapat
dipergunakan tidak hanya oleh lembaga perlindungan anak seperti PKPA tetapi juga
lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat. Fakta memperlihatkan bahwa,
banyak penggiat pembangunan ketika mengembangkan program berfokus kepada
kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat. Perencanaan Pembangunan berbasis
masalah (problem based development planning) masih menjadi arus utama perencanaan
pembangunan (sosial) hingga saat ini. Akibatnya, aspek yang berkaitan dengan kapasitas
dan aset sering luput dari perhatian. ABCD mencurahkan perhatian pada “gelas setengah
isi”. Kekuatan, kapasitas, dan aset komunitas atau masyarakat digali sedemikian rupa agar
semuanya bisa menjadi fondasi yang kuat untuk program pengembangan masyarakat.
Pendekatan ini hadir untuk menumbuhkan mental positif serta memberikan semangat bagi
masyarakat untuk terbiasa mengeksplorasi potensi diri sendiri.
Pendekatan ABCD berdasarkan pengalaman PKPA dapat dilakukan dalam berbagai situasi
masyarakat. Pasca terjadi bencana misalnya, minimnya bantuan dan dukungan dari
pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar pasca bencana mengakibatkan masyarakat
membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses pemulihan, bahkan cenderung
kehidupan masyarakat menjadi lebih miskin dari sebelum terjadinya bencana. Dengan
pengalaman dan besarnya pengaruh pelatihan ABCD ini bagi masyarakat atau peserta,
maka sudah menjadi kebutuhan jika setiap tools dan pendekatan yang digunakan dapat
didokumentasikan menjadi sebuah modul yang komprehensif sebagai media pembelajaran
bagi tiap individu maupun kelompok.
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Pasca pelatihan ABCD, dampak atau hasil konkrit yang diperoleh dari setiap peserta adalah
sebagai berikut :
1. Dapat mengidentifikasi semua potensi atau aset yang dimiliki setiap individu
2. Lahirnya kelompok (Community Based Organisation-CBO) baru sebagai wadah
setiap orang untuk belajar, bersosialisasi, melatih komunikasi dan kepemimpinan
dalam kelompok.
3. Memiliki keterampilan dalam mengelola aset yang ada disekitarnya untuk
diproduktifkan menutupi atau menyumbat keranjang bocor keluarga.
4. Meningkatkan peran atau partisipasi keluarga dan kelompok untuk bersama sama
mencapai mimpi masa depan yang lebih baik
5. Meningkatnya keterampilan dalam melakukan tata kelola keuangan keluarga
6. Adanya mimpi bersama melalui rencana usaha yang dibangun untuk jangka
pendek dan jangka panjang.
2. PENGGUNA MODUL
Modul ini merupakan kumpulan hasil pelaksanaan ABCD oleh PKPA yang juga berisikan
langkah-langkah praktis pelaksanaan ABCD dalam bentuk sesi. Dengan demikian modul
ini dapat dipergunakan oleh setiap praktisi atau organisasi yang melaksanakan program
pembangunan (Lembaga Swadaya Masyarakat-LSM, CSR, dan lain lain) di berbagai sektor,
terutama yang memegang jabatan berikut:
a. Koordinator/manajer/staf inti proyek
b. Manajer/staf pengembangan/perencanaan program
c. Manajemen Organisasi (Direktur/Pengurus/Pengawas)
d. Mereka yang terlibat dalam perencanaan dan desain program
e. Masyarakat desa dan kota
Secara khusus modul ini dapat dipergunakan oleh para fasilitator atau kader pelatihan dasar
ABCD yang telah sebelumnya menjalani pelatihan dasar ABCD. Fasilitator dan kader dapat
mengatur program dengan efektif dan terarah. Panduan yang terdiri dari 15 (lima belas)
modul ini juga saling berkaitan antara modul satu dan lainnya dan telah disusun berdasarkan
urutan yang biasanya digunakan dalam pelatihan-pelatihan ABCD sebelumnya, namun
tidak menutup kemungkinan bagi para fasilitator untuk berkreasi sesuai dengan kondisi di
lapangan atau saat pelatihan berlangsung, terutama yang harus selalu diingat adalah,
sesuaikan dengan kebutuhan para peserta latih yang merupakan anggota komunitas yang
didampingi.
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3. LANGKAH LANGKAH PENGGUNAAN MODUL
NO

MATERI

1

Modul Perkenalan

2

Modul Menggali
Harapan Peserta

TUJUAN

OUTPUT

Peserta mengetahui tujuan kegiatan
dan hasil yang diharapkan

Peserta dapat berperan aktif dalam
setiap sesi kegiatan.

Peserta mampu menuliskan harapan
terhadap kegiatan yang dilaksanakan,
atau harapan dalam 1 tahun kedepan
baik terhadap keluarga maupun desa
(komunitas) agar kehidupan keluarga
atau masyarakat menjadi lebih baik.

1. Fasilitator mengetahui tentang
harapan peserta untuk dihubungkan
dengan kegiatan yang akan akan
dilakukan secara bersama sama.
2. Fasilitator menguatkan peserta atas
harapan yang mungkin bisa dicapai
dalam dekat dengan mengikuti
kegiatan ini
3. Fasilitator menjelaskan tujuan
peserta dikaitkan dengan rencana
tindak lanjut yang dihasilkan dari
pelatihan ABCD.

Modul Membuat
Aturan Kelas Selama
Proses Pelatihan

1. Setiap kelompok akan bertugas
setiap harinya secara bergantian.

1. Peserta mendukung proses belajar
agar berjalan dengan baik dan
dalam situasi yang kondusif
2. Adanya aturan di dalam kelas agar
setiap orang dapat berperan aktif
dalam setiap sesinya dan mengambil
peran dari apa yang telah disepakati
bersama.
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Modul Identifikasi
Kisah Sukses Individu
Dan Desa

1. Peserta mengambil pelajaran dan
mengetahui bahwa kesuksesan itu
bukan hal yang mudah dan
bukanlah yang sulit.
2. Peserta memahami bahwa
tantangan dan cobaan yang
dihadapi adalah awal dari sebuah
keberhasilan.

1. Fasilitator melakukan analisis
perubahan dari masa lalu dan masa
saat ini yang dimiliki peserta.
2. Adanya beberapa situasi dan
kondisi yang menjadi faktor
perubahan dapat diidentifikasi
secara bersama-sama.

5

Modul Identifikasi
Pemangku
Kepentingan
(Institusi, Asosiasi
Dan Sektor Bisnis)

1. Masyarakat memahami institusi,
asosiasi dan sektor bisnis.
2. Masyarakat mengidentifikasi
potensi pemangku kepentingan
(institusi, asosiasi dan sektor
bisnis)

1. Peserta paham akan masing masing
pemangku kepentingan (institusi,
asosiasi dan sektor bisnis).
2. Peserta mampu menyusun pola
hubungan institusi, asosiasi dan
sektor bisnis.
3. Peserta mampu membuat rencana
pola hubungan yang akan datang
lebih baik dari yang saat ini.
4. Peserta mampu mengidentifikasi
kontribusi pada perubahan hidup
yang lebih baik.

Modul Identifikasi
Keahlian Individu,
Keluarga dan
Masyarakat

1. Peserta melakukan identifikasi
terhadap keterampilan dan
keahlian yang dimiliki seluruh
keluarga dan masyarakat yang
tinggal di dalam desa (komunitas).
2. Peserta memahami jenis-jenis
keahlian yang dapat digolongkan
kepada :

1. Adanya jenis keahlian yang
dimiliki masyarakat, sehingga
menjadi modal dasar dalam
mengembangkan potensi ekonomi
masyarakat.
2. Adanya jenis keahlian yang tidak
didapati di dalam masyarakat.
Maka keahlian yang mana yang

3
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2. Semua kelompok dapat terlibat
secara aktif dalam setiap proses
kegiatan.

3
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a. Keahlian umum
b. Keahlian mengorganisir
masyarakat
c. Keahlian berwirausaha
d. Keahlian seni dan budaya
3. Peserta memahami tentang hobi,
pengalaman dan kemampuan.
7

8

Modul Identifikasi
Sumber Daya Alam

Modul Keranjang
Bocor Keluarga Dan
Desa

1. Peserta mengetahui geografi dan
bentuk demografi wilayah mereka
tinggal.
2. Peserta mengetahui lokasi hutan
sebagai sumber ketahanan mata
air dan udara yang dibutuhkan
dalam sirkulasi hidup (umumnya
di daerah dataran tinggi), dimana
hunian sebagai tempat tinggal dan
berinteraksi secara sosial, dimana
lahan kosong, dimana lahan yang
digunakan sebagai sumber mata
pencaharian (umumnya difungsikan sebagai perkebunan dan
pertanian), dan dimana dataran
rendah (umumnya sampai
ke pantai atau daratan).
3. Peserta mengetahui batas-batas
daerah mereka tinggal dengan
daerah lain.
4. Peserta mengetahui potensi
bahaya dan ancaman yang muncul
dari situasi yang ada saat ini.
5. Peserta mengetahui keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang
mampu bertahan di sekitar mereka
tempat tinggal.
1. Fasilitator memberikan pemahaman bahwa kemiskinan yang
terjadi di dalam masyarakat bukan
semata kurangnya uang, akan tetapi tata kelola uang yang salah atau
kurang tepat dalam keluarga.
2. Fasilitator memberikan pemahaman kepada peserta bahwa jika
akan melakukan perubahan hidup,
bukan semata mencari uang yang
lebih banyak, tapi bagaimana
melakukan tata kelola keuangan
yang lebih baik dan kemudian
melakukan upaya meningkatkan
perekonomian dengan berbagai
kegiatan program bersama.
3. Fasilitator memberikan pemahaman kepada peserta tentang
kebutuhan dan keinginan, dan
membuat perencanaan keuangan
keluarga sekaligus bisa memisahkan keuangan keluarga dengan
keuangan bisnis

diharapkan untuk bisa mendukung
program.
3. Adanya keahlian yang dimiliki
institusi atau asosiasi terdekat.

1. Ada kegiatan penelusuran desa yang
dilakukan oleh peserta
2. Adanya peta desa atau wilayah
tempat tinggal peserta.
3. Adanya transect desa atau wilayah
tempat tinggal peserta
4. Adanya hasil identifikasi tumbuhan
dan hewan yang hidup dari mulai
dataran tinggi sampai ke dataran
rendah.

1. Adanya identifikasi keranjang bocor
keluarga berupa pengeluaran yang
sudah terjadi di dalam keluarga
secara harian, mingguan, bulanan
dan tahunan masing masing peserta.
2. Adanya penghitungan pendapatan
yang diperoleh anggota keluarga
dalam 1 periode tertentu apakah
harian, mingguan atau bulanan.
3. Peserta melakukan refleksi, kajian
atau analisis terhadap keranjang
bocor keluarga.
4. Masyarakat melihat semua
pengeluaran dan pendapatan.
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Modul Menyumbat
Ember Bocor Menuju
Tata Kelola Keuangan
Keluarga

1. Fasilitator memfasilitasi peserta
untuk menyumbat keranjang bocor
keluarga, baik dari mengurangi
keinginan, dan melakukan efisiensi
terhadap pengeluaran.
2. Fasilitator memberikan pemahaman tentang pengelolaan perlengkapan dan peralatan sekolah.
3. Fasilitator memberikan pemahaman tentang keterlibatan anak
dalam mengelola, sehingga
peralatan dan perlengkapan
sekolah tidak mudah rusak.

1. Peserta mampu mengevaluasi
terhadap keranjang bocor keluarga
baik yang ada di keluarga maupun
desa.
2. Peserta mampu menuliskan
beberapa upaya yang dilakukan untuk
menyumbat keranjang bocor keluarga
Peserta.
3. Peserta mampu menyusun langkahlangkah untuk melibatkan anak dalam
upaya menyumbat keranjang bocor

10

Modul Membentuk
Kelompok Sebagai
Wadah Belajar dan
Bersosialisasi

1. Fasilitator menyampaikan upaya
meningkatkan pendapatan keluarga
yang harus dilakukan bersama.
2. Selain itu untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan
membutuhkan kelompok.
3. Fasilitator meminta peserta untuk
memikirkan wadah kelompok yang
mereka ingin sebagai tempat untuk
melakukan perubahan kehidupan
yang lebih baik baik melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan
maupun dalam membangun usaha
individu dan berkelompok.

1. Peserta memiliki wadah bersama untuk
belajar dan berinteraksi.
2. Peserta mengetahui fungsi wadah
untuk kegiatan kegiatan yang positif
baik sebagai wadah belajar bersama,
sharing pengalaman, dan untuk
meningkatkan akses informasi dan
keterampilan hidup.
3. Wadah dapat berkembang, dan dapat
saling sinergi dengan pemerintah dan
kelompok lainnya.

11

Modul Merancang
Ide Bisnis (Usaha)

1. Fasilitator memfasilitasi peserta
untuk melihat kertas kerja yang
dihasilkan dari hari pertama sampai
dengan proses akhir hari ke enam
2. Peserta melihat semua potensi yang
telah berhasil diidentifikasi.
3. Fasilitator memfasilitasi penyusunan
rencana bisnis yang dimulai dengan
mengantar peserta pada mimpi
pribadi dan mimpi tentang desa.
4. Fasilitator akan mengajak peserta
kelompok membawa rencana bisnis
tersebut ke dalam formulir yang
peserta harus isi dengan melakukan
diskusi kelompok.

1. Peserta mampu menyelesaikan dokumen

1. Fasilitator menjelaskan tentang
formulir kanvas dalam usaha kecil
dan menengah kepada peserta.
2. Fasilitator membimbing para peserta untuk melakukan pengisian
formulir bisnis kanvas, dan pembiayaan dari setiap rencana bisnis
yang dipilih selama 1 hari kegiatan
(360 menit)

Peserta mengisi formulir bisnis kanvas
yang berisikan:
a. Segmen konsumen yang ingin disasar
b. Kelebihan produk yang dihasilkan
c. Bagaimana cara memasarkan produk
d. Cara bagaimana yang akan
dipergunakan dalam upaya menjaga
hubungan dengan pelanggan
e. Mengetahui sumber daya utama apa
saja yang dibutuhkan agar usaha atau
bisnis dapat berjalan
f. Peserta dapat menentukan aktivitas
kunci yang akan dijalankan
g. Peserta dapat mengetahui kemitraan
kunci mana saja yang akan disasar
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Modul Pengisian
Formulir Bisnis
Kanvas Dalam Usaha
Kecil & Menengah

yang memuat hasil yang diperoleh dari
hari pertama sampai hari kelima.

2. Peserta mengisi no prioritas dilakukan
setelah pengisian informasi yang ada
di dalam tabel selesai disusun.
3. Peserta mampu melihat hubungan
rencana bisnis dengan aset yang ada
di dalam masyarakat. Ketersediaan
sumber daya yang sudah ada
a. Keahlian yang tersedia
b. Jumlah dan sumber modal yang
dibutuhkan
c. Perhitungan waktu menghasilkan
dan balik modal

6
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MODUL TAMBAHAN
NO

MATERI

TUJUAN

OUTPUT

1

Modul Review atau
Evaluasi

Setiap peserta memahami apa yang
dihasilkan dari setiap kegiatan, termasuk pembelajaran baiknya yang
dirasakan setiap sesinya.

Peserta dapat berperan aktif dalam
setiap sesi kegiatan.

2

Modul Pemutaran
Film

1. Meningkatkan kesadaran dan cara
berpikir, sehingga berdampak
pada pengambilan keputusan
yang sudah mempertimbangkan
dampak baik dan buruk.
2. Selain itu meningkatkan motivasi
dan semangat untuk terus belajar
dan mengikuti kegiatan training
dengan kesadaran tanpa harus
disuruh suruh hadir.

Peserta paham bahwa pelatihan ini
akan sangat baik dan bermanfaat jika
dilakukan dengan niat dan dekat yang
kuat.

3

Modul Permainan,
Pemanasan dan
Penyegaran

1. Mendorong agar setiap peserta
bisa terlibat aktif, bisa bekerjasama dengan kelompok.
2. Menyegarkan diri kembali dari
rasa letih dan kantuk.

Peserta dapat menerima setiap sesi
materi dan pelajaran dengan metode
santai, menyenangkan namun berdampak pada kesadaran dan mau
berbuat untuk perubahan yang lebih
baik.

4. TENTANG ABCD
Asset-Based Community Development (ABCD) adalah istilah yang diperkenalkan oleh John
McKnight dan Jody Kretzmann di ABCD Institut di Evanston, Illinois yang merupakan mitra
utama Coady International Institute1. Berdasarkan literatur yang dikumpulkan oleh penulis
disebutkan bahwa dalam sejarahnya, pendekatan ini sebenarnya bukanlah pendekatan yang
baru dan telah lama dikembangkan, namun tentunya hal ini berbeda dengan pendekatan yang
selama ini digunakan yaitu pendekatan berbasis kebutuhan dan masalah2.
ABCD adalah sebuah pendekatan dalam pemberdayaan Masyarakat. Coady International
Institute sendiri menyebutkan bahwa ABCD merupakan pendekatan yang mengakui kekuatan,
bakat, keahlian, sumber daya individu dan komunitas dalam melaksanakan kegiatan
untuk membantu komunitas menggerakkan dan mengembangkan aset yang ada di dalam
masyarakat3. ABCD berfokus pada aset dan kapasitas yang ada di dalam masyarakat. Potensi
yang ada diarahkan pada peluang di tingkat komunitas untuk dikembangkan. Lebih lanjut
masyarakat juga harus sadar bagaimana kebijakan dapat diubah untuk lebih memperkuat
kapasitas masyarakat sehingga mampu mendorong pembangunan yang mereka lakukan4.
Jika sebelumnya pada pendekatan-pendekatan pemberdayaan masyarakat dilakukan
berbasis kebutuhan. Maka pendekatan ABCD dianggap sebagai pendekatan alternative
yang mengalihkan fokus pengembangan masyarakat dari “pemecahan masalah” menjadi
1 ABCD | Coady Institute (stfx.ca), diunduh pada 22 Nopember 2020
2 Nurdiyanah, N., Parmitasari, R. D. A., Muliyadi, I., Nur, S., & Haruna, N. (2016). Panduan pelatihan
dasar asset based community-driven development (abcd).
3 Op.cit, ABCD | Coady Institute (stfx.ca)
4 Ibid.
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“pembangunan aset”. ABCD mengambil pendekatan “akar rumput” untuk pengembangan
masyarakat. ABCD memanfaatkan asset yang ditawarkan lingkungan5. Berbeda dengan
metode lain seperti SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) yang mengkaji
setiap kemungkinan, dan selanjutnya melihat kemungkinan tersebut untuk memberdayakan
barang atau jasa.6
Pendekatan ABCD ini juga dikenal karena berfokus pada setengah penuh air di dalam gelas
dimana kekuatan, kapasitas, dan aset komunitas. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan
dan memaksimalkan aset dalam suatu komunitas sehingga dapat menjadi keunggulan dan
kekuatan untuk mencapai suatu tujuan.7
Pendekatan ini memberikan cara pandang baru yang lebih holistik dan kreatif dalam melihat
realitas. Satu kelompok atau masyarakat mampu mengapresiasi apa yang telah terjadi dengan
baik di masa lampau, dan menggunakan apa yang kita miliki saat ini untuk mendapatkan apa
yang kita inginkan.8 Dengan demikian setiap orang di dalam masyarakat memiliki kepercayaan
diri karena pada diri setiap orang pasti mempunyai sesuatu yang dapat diberdayakan. Bahkan
masyarakat yang “miskin” karena memiliki pendapatan yang rendah, korban kekerasan,
atau memiliki pendidikan yang rendah pada dasarnya bisa mengolah potensi yang ada pada
mereka. Hanya saja kesadaran atas potensi tersebut sering kali tertutup oleh karena tekanan
yang ada, dan juga keengganan untuk bangkit dari titik nyaman yang selama ini telah menjadi
kebiasaan yang mereka lakukan. 9
Pada bagian di atas disebutkan bahwa sebagai sebuah alternatif pendekatan pemberdayaan
masyarakat, ABCD dapat dipergunakan pada semua kelompok ingin berdaya. Ida Purwastuty,
dalam tulisannya berjudul “Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Aset Komunitas”
menyebutkan menjelaskan hal ini. Pemberdayaan keluarga miskin melalui aset komunitas
seperti aset fisik, finansial, manusia, sosial dan spiritual yang ada di sekitar keluarga miskin.
Aset fisik dapat digunakan sebagai wadah/tempat proses pemberdayaan, aset finansial dapat
dioptimalkan sebagai sumber peminjaman uang/modal, aset manusia dapat dioptimalkan
sebagai pemberi dukungan, aset sosial dapat dioptimalkan sebagai ikatan untuk saling
membantu dan berdaya, dan aset spiritual dapat dioptimalkan sebagai dasar untuk saling
membantu antar sesama. Pengoptimalan aset-aset komunitas tersebut dapat membantu
keluarga miskin dalam mengatasi masalahnya yang multidimensi. Pemanfaatan aset komunitas
dapat menyadarkan keluarga miskin akan aset disekitarnya tanpa harus tergantung dengan
pihak luar sehingga dapat mandiri.10
Kemiskinan tidak hanya ditemukan di pedesaan tetapi juga di perkotaan. Salah satu permasalahan
kemiskinan di perkotaan adalah kasus terlibat rentenir.11 Penyebab keluarga miskin terlibat
dengan rentenir adalah tidak teraksesnya sumber finansial formal karena mayoritas keluarga
miskin bekerja di sektor informal seperti pedagang, penjahit, buruh, pembantu rumah tangga,
5 Wicaksono, S. (2015). Asset Based Community Development as a Method to Strengthen ASEAN
Economic Community. Indonesian J. Int’l L., 13, 46.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Christoper Derau. 2013. Pembaru dan Kekuatan Lokal untuk Pembangunan. Australian Community
Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Phase II: TT Danim Sudarwan,
Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Setia.
9 Ibid.
10 Purwastuty, I. (2018). Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Aset Komunitas. Jurnal Mimbar
Kesejahteraan Sosial, 1(1).
11 Ibid.
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tukang ojeg, pemulung, dan sopir angkot.12 Wicaksono dalam tulisannya tentang ABCD di
ASEAN menyebutkan bahwa pendekatan ini dapat dimanfaatkan untuk membantu industri
rumah tangga.13 Pernyataan ini sangat tepat di situasi pandemi Covid-19 saat ini dimana,
setiap rumah tangga diharuskan untuk berpikir dan berusaha lebih keras untuk memperoleh
pendapatan. Masyarakat yang bergerak di usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang
melakukannya dalam bentuk home industry atau industry rumahan.14
Membahas UMKM maka dalam konteks desa, saat ini pengembangan desa wisata juga dapat
dilakukan dengan pendekatan ABCD. Pendekatan ini membutuhkan partisipasi masyarakat
lokal dalam keseluruhan tahap pengembangan mulai tahap perencanaan, implementasi,
dan pengawasan. Sebuah tulisan yang mengangkat pengalaman sebuah desa di Bali untuk
membangun desa wisata memberikan kajian tentang keterlibatan masyarakat lokal dalam
pengembangan desa wisata dan merumuskan model pengembangan desa wisata yang
mengedepankan partisipasi masyarakat lokal namun faktanya peranan pemerintah terlihat
dominan.15 Hasil refleksi dalam penerapan ABCD untuk membentuk desa wisata ini menjadi
pembelajaran tentang kemauan politik pemerintah untuk mengurangi perannya dalam
pengembangan desa wisata dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi.16
Hal ini penting karena pendekatan ABCD merupakan pendekatan yang tujuan akhirnya adalah
mewujudkan “keinginan” masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.
Buku yang saat ini ada di tangan para pembaca diharapkan dapat memperkaya informasi
tentang ABCD dan pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Pusat Kajian dan Perlindungan
Anak (PKPA) dalam rentang lebih dari tujuh tahun melaksanakannya di berbagai daerah.
Penerapan dilakukan di kelompok miskin kota, kelompok UMKM bahkan kelompok masyarakat
yang merupakan daerah tujuan wisata. Keragaman pengalaman ini tidak hanya memperkaya
pelaksanaan ABCD namun menguatkan bagi pengguna pendekatan ABCD dalam kelompok
atau masyarakat dampingan.
5. PENGALAMAN ABCD DI BERBAGAI SITUASI & KELOMPOK MASYARAKAT
ABCD adalah sebuah pendekatan yang dilakukan dalam serangkaian kegiatan yang diharapkan
dapat membangun masyarakat dengan menggerakkan aset yang dimiliki. Selanjutnya, ABCD
juga mendiskusikan tentang bagaimana masyarakat dapat menggerakan potensi dan aset
yang ada tersebut untuk mewujudkan masyarakat yang lebih berdaya, baik secara ekonomi
maupun sosial.
PKPA sebagai organisasi yang konsern dengan upaya pemenuhan hak anak, menggunakan
ABCD di berbagai situasi dan wilayah dalam membangun ketangguhan ekonomi & sosial
masyarakat sehingga berdampak pada terwujudnya pemenuhan hak anak di Indonesia.
Pelaksanaan ABCD di berbagai situasi dan kelompok masyarakat adalah menceritakan tentang
pengalaman, praktik baik dan pembelajaran yang diperoleh selama proses ABCD.

Ibid.
Op.cit. Wicaksono, S. (2015)
Ibid.
Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa
Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. Jurnal Kawistara, 3 (2).
16 Ibid.
12
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a. ABCD Pasca Bencana Kebencanaan (Sulawesi Tengah)

Karakteristik wilayah

: Pesisir pantai dan pegunungan

Karakteristik peserta

: Orang muda dan lansia

Jumlah peserta

: 30 peserta dari 2 kelurahan

Pasca gempa bulan okotober 2018, masyarakat masyarakat Layana Indah khususnya yang
berada di dataran rendah yang lebih kurang sebanyak 45 kk mengungsi ke dataran yang lebih
tinggi. Kondisi rumah yang sudah hancur karena gempa membuat mereka harus mengungsi.
Kondisi perekonomian di Kelurahan Layanan masih tergolong rendah dimana pendapatan
perkapita perkeluarga sebesar Rp. 750.000, - perbulan dan kebutuhan hidup keluarga rata
rata perbulan di atas 1 juta. Saat ini banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan sebagai
mata pencaharian mengikuti program padat karya 2 kali seminggu dari pemerintah.
Selain Kelurahan Layana Indah, ada juga Kelurahan Tondo yang mempunyai penduduk
sebanyak 3.257 KK dan sebanyak 12.801 jiwa. Sumber daya yang terdapat di kelurahan
tondo, utamanya di sektor ekonomi sangat berperan aktif dalam mempercepat pertumbuhan
kelurahan tondo. Toko-toko yang berjajar di pinggir jalan adalah salah satunya. Industri”tempe
monas” yang ada di LIK (Lingkungan Industri Kota) juga merupakan bukti berkembangnya
Kelurahan Tondo. Selain itu, potensi ikan yang terkandung di Teluk Palu juga sangat memberi
arti penting, namun yang perlu disayangkan adalah belum adanya infrastruktur berupa pasar
tradional yang dibangun oleh pemerintahan.
PKPA, pasca bencana telah melakukan upaya advokasi dan pemberdayaan kepada keluarga,
salah satunya dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Sulawesi Tengah.
Salah satu pendekatan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh PKPA adalah melalui
program ABCD. Program ini pertama kali dikenalkan oleh Yayasan PKPA di Sulawesi tengah
pada bulan Juli 2019. Dengan menunjuk daerah dampingan sebelumnya yakni Kelurahan
Tondo dan Kelurahan Layana Indah.
Kegiatan ABCD melibatkan orang muda dan lanjut usia (lansia) yang terdiri dari laki-laki dan
perempuan yang menjadi korban bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di kelurahan
Tondo dan Kelurahan Layana Indah. Tujuan dilakukannya kegiatan ABCD bersama mereka
adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengolah sumber daya yang
ada disekitar mereka menjadi bernilai ekonomi. Sehingga masyarakat dapat bangkit kembali
secara ekonomi pasca mengalami bencana alam.
Kegiatan ABCD dilakukan selama 9 hari dengan bekerjasama dengan pihak Kelurahan
Layana Indah. Peserta sebanyak 30 orang dengan keterwakilan 15 orang masing masing
kelurahan secara partisipatif dan aktif. Peserta yang terlibat setiap hari melakukan aktifitas
yang berorientasi pada identifikasi sumberdaya yang ada di masyarakat diantaranya :
1. Identifikasi aktor atau pemangku kepentingan di dalam desa (institusi, asosiasi dan pelaku
bisnis)
2. Identifikasi keahlian yang ada di dalam masyarakat
3. Identifikasi sumber daya alam
4. Identifikasi keranjang bocor individu dan desa
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5. Membantu wadah interaksi dan belajar baik untuk kelurahan Layana Indah dan Tondo
6. Menyusun mimpi masa depan berupa rencana usaha yang akan dikembangkan di masa
yang akan datang berdasarkan potensi yang dimiliki
Pasca kegiatan ABCD, melalui wadah belajar Masintuvu dan Nosarara PKPA mempertemukan
mereka dengan pemerintah Kota Palu dan Sulawesi Tengah untuk menyampaikan hasil yang
diperoleh selama proses ABCD. Tujuannya adalah untuk mempromosikan wadah baru yang
telah dibentuk dan rencana usaha pemberdayaan ekonomi pada masa yang akan datang.
Selain itu harapannya adalah agar pemerintah setempat dari mulai kelurahan, Kota Palu dan
pemerintah Propinsi Sulawei Tengah mendukung apa yang akan mereka lakukan di masa
yang akan datang.
PKPA secara aktif dan reguler melakukan pendampingan kepada masyaarakat dalam
mewujudkan rencana usaha. Masyarakat didampingi dalam kegiatan pertanian, budidaya ikan
air tawar, pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dan menghidupkan
CU sebagai wadah membentuk modal bersama. Pada saat ini masyarakat bersama dengan
pendamping dari PKPA berhasil melakukan advokasi kepada pemerintahan Kota Palu dan
Provinsi Sulawesi Tengah dalam program program pemberdayaan ekonomi.
Pak Ahmad Qodhir sebagai ketua kelompok Masintuvu Kelurahan Tondo mengatakan bahwa
“Kami terus terang, pada peristiwa bencana 28 september yang lalu, banyak warga khususnya
di Kelurahan Tondo dan Kelurahan Layana Indah yang berada di daratan rendah yang
menerima dampak langsung dari bencana alam. Hampir sebahagian besar mata pencaharian
penduduk di dua kelurahan itu hilang. Dengan adanya program ABCD dari Yayasan PKPA ini
sangat berharga bagi kita semuanya. Program ini dapat menjadi modal bagi kita untuk keluar
dari ketepurukan, bangkit dari penderitaan dan pada akhirnya kita dapat berdiri kembali, dan
bisa merubah hidup kita khususnya di dalam keluarga”.
Begitupun Ibu Asni sebagai ketua Kelompok Nosarara Kelurahan Layana Indah menyampaikan
“Kegiatan ABCD ini kita dapat disatukan dari dua kelurahan yang berbeda, bisa saling kenal
dan menimba ilmu pengetahuan sama-sama. Kami berterima kasih kepada Yayasan PKPA
telah memberikan peluang untuk kami dapat berkarya lebih untuk mengembangkan kelurahan
kami ini. Melalui strategi-starategi yang telah dipaparkan, mudah-mudahan menjadi modal
besar bagi kami kedepan untuk dapat mensejahterakan diri pribadi dan masyarakat Layana
Indah seluruhnya”.
Dahlia sebagai anggota kelompok juga menyampaikan “Saya mempunyai kios barang
campuran yang cukup besar di rumah saya. Namun sayangnya, paska bencana alam,
penghidupan ekonomi saya kurang baik. Kerena anak kos yang dulunya tinggal di sekitaran
rumah, sudah tidak mau tinggal di kos kerena kos tersebut dekat dengan bibir pantai. Akhirnya
saya mengikuti kegiatan ABCD yang dilakukan oleh Yayasan PKPA. Betapa bagusnya ilmu
pengetahuan terkait pengembangan aset di daerah saya yang telah dipaparkan. Setelah
mengikuti kegiatan tersebut selain kami memiliki organisasi sebagai tempat menimba ilmu
dan keterampilan, kami juga dibimbing untuk mengembangkan lembaga keuangan program
Credit Union. Saat ini saya berani membuka kedai makanan kecil-kecilan yang memiliki omset
perhari Rp 150.000. Semoga program ini dapat berkelanjutan”.
Fifin Elfiana sebagai anggota Masintuvu Kelurahan Tondo dan telah bergabung menjadi
volunteer lebih kurang 1 tahun dan saat ini bergabung menjadi staf PKPA di Sulawesi Tengah
pada Juli 2020 menyatakan bahwa “Program ABCD ini sangat bagus untuk dikembangkan
pada setiap daerah lainnya khususnya di Kota Palu. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari
proses menjalankan program ABCD sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi keluarga
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baik itu yang terdampak bencana atau tidak. Kita diajarkan mengatur keuangan sendiri,
melihat dan mengadakan potensi keuangan dirumah sendiri. Seperti menanam rica, tomat,
sayur mayur dan lainnya. Sebenarnya ABCD ini mengajarkan bahwa ekonomi keluarga dapat
meningkat melalui upaya menghemat belanja di luar rumah, agar dapat digunakan untuk
keperluan lainnya”.
b. ABCD dalam Bisnis Model Kanvas di Sulawesi Tengah

Karakteristik wilayah: Perkotaan, pesisir dan pegunungan
Karakteristik peserta: Orang muda, lansia, kelompok perempuan dan kelompok marginal
Jumlah peserta: 441 orang dari 7 kelurahan/desa/kota

KELOMPOK LANJUT USIA
Keterpurukan setelah bencana membuat para kelompok rentan khususnya masyarakat lanjut
usia, sama sekali tidak memiliki aktifitas ekonomi, sehingga menimbulkan ketergantungan
terhadap anggota keluarga yang masih ada. Di tengah kondisi ini, PKPA mengembangkan
program yang berjudul “Membangun Resiliensi Ekonomi dalam Fase Sulit dan Kebencanaan
bagi Lansia, Perempuan dan Kelompok Marginal Melalui Kegiatan Kewirausahaan”. Program
ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas dan keterampilan para lansia berdasarkan
potensi yang tersedia di sekitar. Program ini menyasar 7 desa (Pantoloan Boya, Kayumalue
Ngapa, Kayumalue Pajeko, Ngatabaru, Bangga, Lerotatari dan Sibalaya Utara) dan Kota Palu”.
Kegiatan yang dilakukan bersama dengan kelompok lansia, perempuan dan kelompok marginal
selama lebih kurang 8 bulan sebagai berikut :
a. Pelatihan ABCD
b. Pelatihan penyusunan proposa usaha individu dan kelompok
c. Pelatihan pengembangan usaha (marketing & packaging)
d. Monitoring usaha
e. Pelatihan lobby & advokasi
f.

Workshop dengan para pemangku kepentingan (stakeholder Palu, Sigi, dan Donggala)

Melalui kegiatan tersebut, saat ini lebih kurang 370 lansia yang tersebar di 5 kelurahan dan
71 kelompok perempuan dan kelompok marginal telah memiliki berbagai usaha produktif yang
terdiri dari :
a. Kerajinan tangan (Art and Craft)
b. Peternakan (Live stock) Ayam dan Kambing
c. Perdagangan (Peety Trading)
d. Usaha Kecil dan Menengah (Small and Medium Enterprise)
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Beberapa hal yang dirasakan para lansia, dari Phase
bencana tidak memiliki aktifitas ekonomi sebagai mata
pencaharian keluarga, saat ini sudah memiliki usaha
sebagai sumber pendapatan ekonomi keluarga.
Pak Imran dari Desa Bangga 1 (Belo Singgani 1)
menyatakan bahwa, “Saat ini dia senang sekali karena
telah memiliki investasi dalam bentuk sebidang
tanah”. Sebelum bencana beliau adalah petani
dengan sistem sewa tanah, namun dengan mengikuti
program ABCD, modal yang diberikan untuk membeli
tanah dan bibit tanaman. Jadi saat ini beliau sudah
mengerjakan lahan sendiri untuk sector pertanian,
dan telah memiliki investasi yang dapat mendukung
usaha pertanian secara berkelanjutan. Selain Pak
Ibrahim dan Pak Kalman dari Belo Singgani 1 dan
Belo Singgani 2 dari Bangga menyatakan bahwa
“Saya sangat bersyukur dengan adanya program
ini, karena saat ini saya sudah memiliki penghasilan
yang lebih dari cukup untuk menghidupi keluarga.
Keuntungan yang saya peroleh Rp. 8.000.000
sampai Rp. 13.000.000,-. Setelah 3 bulan melakukan
usaha sudah mulai bisa digunakan untuk mendirikan
warung, dan lokasi kerja dan menambah peralatan
untuk meningkatkan hasil penjualan”.
Saat ini selain memiliki usaha individu dan kelompok,
pada lansia sudah memiliki wadah organisasi OPA
(Older People Asosiation) bagi para lansia dan
pembentukan kelompok bisnis (group business).
Melalui wadah tersebut para lansia saling berinteraksi
secara sosial dan membagi informasi, keterampilan
dan pembelajaran dalam melakukan usaha dan
menjaga kesehatan yang lebih baik. Adanya interaksi
social ini menambah kesenangan bagi para lansia dan
berdampak pada kesehatan yang lebih baik, selain
juga membawa hasil untuk ekonomi para lansia.

Gambar 1. Workshop multipihak perwakilan
masyarakat dengan pemerintah
dan sector bisnis paska pelatihan
ABCD, penyusunan proposal dan
pengembangan usaha.

Gambar 2. Produk sarung tenun donggala yang
dihasilkan oleh kelompok lansia
yang ada di Desa Pantoloan Boya

Melalui kegiatan mempertemukan semua kelompok
dengan pemerintah khususnya Dinas Perindustrian
dan Perdagangan (Disperindag), saat ini mereka
sedang menginisasi pembangunan gedung UMKM
sebagai sarana promosi, marketing dan penjualan
semua produk masyarakat. Jadi lansia dapat
memanfaatkan gedung tersebut nantinya untuk
kegiatan usahua dengan catatan menjadi anggota
binaan UMKM Desperindag.
Paska dari kegiatan kegiatan yang dilakukan selama
8 bulan, para lansia saat ini sudah mendapatkan
bimbingan dan penyuluhan untuk kegiatan pertanian
dan peternakan, dengan dibukanya akses kemitraan
dengan pemerintah terkait.

Gambar 3. Kegiatan pelatihan ABCD bagi para
lansia di Desa Pantoloan Boya.
Sumber gambar 1,2,3 :
Laporan Case Study program Livelihood bagi Lansia
di Sulawesi Tengah Agustus 2019 – Februari 2020
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KELOMPOK PEREMPUAN DAN MARJINAL
Kelompok perempuan yang dimaksud di sini adalah para perempuan yang merupakan orang
tua tunggal, miskin dan terdampak korban bencana. Sedangkan kelompok marginal di sini
adalah kelompok orang yang rentan dengan HIV/AIDS.
Berbicara dampak yang dirasakan oleh kelompok perempuan dan kelompok marginal setelah
mengikuti kegiatan program ABCD, sebanyak 71 orang yang tergabung dalam kelompok rentan
dan marginal, dari Phase bencana kehilangan mata pencaharian keluarga, saat ini sudah
memiliki usaha sebagai sumber pendapatan ekonomi keluarga. Mereka menyatakan bahwa
”Dengan saya mengikuti kegiatan tersebut, saya mampu menggerakan potensi di sekitar saya
termasuk keluarga secara bergotong royong mendirikan kios untuk usaha dagang, sebagai
anak tangga menuju usaha yang berkelanjutan”.
Paska kegiatan ABCD terjadi pola interaksi yang harmonis untuk saling mendukung antar anggota
baik yang single parent, termarginal dan terstigma. Semua berkumpul pada tujuan yang sama
untuk bertahan hidup dan membangun usaha yang berkelanjutan. Hal ini terlihat ketika semua
berkumpul pada sesi pelatihan, penguatan kapasitas dan keterampilan anggota, dimana orang
bisa saling mendukung, sharing pengalaman dan bertukar informasi untuk menguatkan usaha.

Selain itu dukungan dari keluarga sangat dirasakan oleh Ibu Suani “Saat ini setiap hari anak
saya yang perempuan terlibat membantu saya dari mulai membuat kue tradisional, berdagang
keliling membawa barang dagangan ke desa lain mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul
09.00. upaya berjualan keliling saya rasakan sangat membantu meningkatkan penjualan saya.
Saya merasa lebih senang sekarang karena anak-anak sangat meperhatikan kesulitan saya,
setelah kepergian ayahnya.
Kegiatan pendampingan dan monitoring usaha baik yang dilakukan oleh pendamping dan
konsultan dari lembaga sangat berkontribusi terhadap pengawasan usaha yang dijalankan
oleh para penerima manfaat. Ini terlihat ketika konsultan lembaga melakukan monitoring di
kelompok dampingan usaha kopra ibu Aspia pada 17 Januari 2020. Bapak kepala desa juga
terlibat dalam sesi wawancara dan memastikan bahwa bukti penjualan barang dagangan
sudah benar, katena beliau sangat paham dengan isu usaha kopra.

Keterangan Gambar :
Gambar 4. Proses penjemuran kopra yang dilakukan oleh kelompok perempuan di Desa Bangga dusun 2.
Gambar 5. Ternak kambing yang dilakukan oleh kelompok perempuan di Desa Pantoloan Boya
Gambar 6. Proses pembuatan pangan lokal (snack kering) yang dilakukan oleh kelompok perempuan
di Desa Lerotatari.
Sumber gambar : Laporan Case Study program Livelihood bagi Kelompok Perempuan & Marginal
di Sulawesi Tengah Agustus 2019 – Februari 2020
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c. ABCD dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Simeulue), Singkil, Nias Utara,
NTT, Kota Medan, Deli Serdang, Langkat)
1. Kelompok Remaja & Orang Muda Dalam Pencegahan Perkawinan Dini di Simeulue
Karakteristik wilayah

: Pesisir

Karakteristik peserta

: Orang muda

Peserta			: 20 orang
Setelah bencana tsunami tahun 2004 melanda Aceh termasuk Kepulaun Simeulue, Yayasan
PKPA melakukan kerja-kerja kemanusiaan di berbagai wilayah yang terdampak bencana di
Kepulauan Simeulue. Setelah memasuki Phase recovery, PKPA melakukan implementasi
program kewirausahaan bagi remaja dan orang muda dalam rangka pencegahan perkawinan
dini dengan menggunakan pendekatan ABCD. Intervensi program diperuntukkan bagi orang
muda yang berusia sampai dengan 40 tahun.
Kegiatan yang dilakukan bersama orang muda di awal adalah dengan kegiatan ABCD,
menyusun modul kewirausahaan, training penguatan skill dalam membuat produk makanan
ringan dengan menggunakan material yang tersedia di tempat tinggal. Mereka menyatakan
bahwa mereka senang sekali dengan adanya kegiatan ini, kami bisa belajar mengenal potensi
yang tersedia di lingkungan tempat tinggal dan linkungan sekolah. Kami bisa saling berinteraksi
dengan teman-teman berbeda dan melatih skill dari usia muda”.
Orang muda menyampaikan bahwa saat kegiatan dilakukan, mereka belum memiliki keahlian
dalam membuat produk makanan ringan. Selain itu, kami diajari oleh pendamping dari PKPA
cara membuat pembukuan yang baik dalam kegiatan usaha. Di awal-awal kelompok orang
muda mengalami kerugian di dalam usaha karena tidak tahu cara menetapkan harga jual
produk yang dihasilkan. Lambat laun kelompok orang muda belajar bagaimana usaha yang
dijalankan bisa mendapatkan keuntungan.
Kegiatan yang tidak kalah menyenangkan adalah melakukan perjalanan studi banding ke
luar dari Simeulue yaitu ke ke Yayasan Ate Keleng untuk belajar Credit Union (CU) sebagai
usaha mengembangkan lembaga keuangan untuk menguatkan permodalan usaha. Kelompok
dampingan PKPA bersemangat untuk belajar, awalnya sangat sulit memahami apa itu CU,
apalagi memahami pembukuan CU. Setelah, siang dan malam belajar bersama dan dibimbing
oleh pendamping dari PKPA, kelompok orang muda bisa menuntaskan pelajaran selama 1
minggu di Yayasan Ate Keleng di Sibolangit”.
2. Kelompok Masyarakat Miskin di Pedesaan Aceh (Simeulue dan Singkil)
Karakteristik wilayah

: Pesisir

Karakteristik peserta

: Orang muda dan lansia

Peserta

: 300 orang
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Pasca PKPA melaksanakan pelatihan ABCD ini dalam program kewirausahaan bagi remaja
dan orang muda di Simeulue, PKPA melakukan replikasi pelatihan ABCD dan menerapkannya
di 5 desa Aceh Singkil dan 5 desa di Aceh Kepulauan Simuelue.
Adapun 10 desa yang mendapatkan intervensi training ABCD adalah sebagai berikut :
1. Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil
2. Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singki
3. Desa Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil
4. Desa Gosong Telaga Utara, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil
5. Desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil
6. Desa Lugu Sekbahak, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue
7. Desa Gunung Putih, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue
8. Desa Babussalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue
9. Desa Muara Aman, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue
10. Desa Sambay, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue

Tujuan dari kegiatan training ABCD adalah untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan
yang mungkin dikembangkan dari aset yang ada di dalam masyarakat. Ini termasuk pengolahan
ikan, kedai eceran, berdagang makanan, budidaya tanaman, peternakan, kerajinan tangan
atau industri jasa seperti perahu penumpang. Lebih lanjut membantu masyarakat menyusun
sebuah rencana tindak lanjut yang memuat 4 hal yaitu perubahan yang diharapkan di masa
mendatang, langkah-langkah yang dibutuhkan, aset desa yang dimiliki dan bantuan dari luar
yang dibutuhkan.
Selama proses training ABCD para peserta menyampaikan beberapa hal, seperti pernyataan
aparat desa “Program ini harus cepat dilaksanakan karena masyarakat telah lama khawatir
hanya dibohongi dan menjadi objek saja bagi NGO yang datang ke desa, padahal desa
menyambut baik program yang ada. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa orang dan
lembaga yang datang ke desa berganti ganti tapi belum ada satupun dampak kegiatan yang
dirasakan”.
Begitupun para peserta yang mengalami keterbatasan dalam membaca, menulis dan
menyatakan pendapat dengan Bahasa Indonesia, mereka menyapaikan bahwa “Inilah waktu
kecil tak mau sekolah, sekarang baru merasakan bahwa sekolah itu penting”. Pada saat proses
berlangsung peserta mempergunakan bahasa kampung sebagai bahasa ibu dan bahasa
indonesia hanya di sekolah, instansi pemerintah atau bertemu dengan orang luar kampung.
Latar belakang pendidikan peserta berbeda-beda seperti putus sekolah pada saat berada di
sekolah dasar, tamat SD, putus sekolah saat di SMP, tamat SMP, putus sekolah saat SMA,
bahkan ada yang mengikuti ujian kesetaraan seperti paket B dan C. Dengan meningkatnya
kesadaran atas pentingnya sekolah dan bahasa maka peserta memasukan rencana kegiatan
belajar menulis, membaca dan berbahasa di dalam mimpi masa depan.
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Perubahan-perubahan yang dialami oleh peserta selama pertemuan berlangsung berdasarkan
pernyataan yang disampaikan pada akhir kegiatan antara lain;
a. Di awal pelatihan orientasi peserta adalah uang, lambat laun setelah mengikuti proses
ABCD, mereka tidak lagi berpikir uang. Bahkan mereka menyampaikan “Jika untuk kegiatan
seperti ini kami tidak dibayar juga tidak masalah, karena ternyata pelatihan dilakukan untuk
upaya memperbaiki hidup menjadi lebih baik”.
b. Di tengah proses pelatihan, ketua kelompok berencana merevisi SK yang telah disusun
pada saat didampingi oleh organisasi sebelumnya.
c. Di akhir pelatihan, peserta berencana untuk melaksanakan rencana aksi yang telah
disusun bersama walau nanti tidak ada organisasi pendamping. Mereka berharap bisa
eksis namun menurut peserta mereka dapat menjadi lebih baik jika ada yang mendampingi
mereka.
d. Peserta merasa bahwa saat ini mereka sudah “tidak kosong”, ke depan mereka punya hal
yang akan dilakukan untuk perubahan. Mereka menyebutnya dengan “kita sudah punya itu
(Rencana Aksi-pen)”
e. Peserta menyenangi sesi “leacky bucket-keranjang bocor” karena bisa melihat situasi rumah
tangga sendiri bagaimana. Mereka juga memahami bahwa saat ini mereka memiliki uang
banyak dan uangnya habis hanya untuk keinginan dan kebutuhan yang sesungguhnya
adalah “Keinginan”. Untuk itu peserta berjanji akan lebih mengatur keuangan.
Di lain sisi peserta juga sangat menyenangi kegiatan transect, dimana semua orang berjalan
bersama mengelilingi wilayah tempat tinggal mereka. Hampir semua peserta menyampaikan
bahwa “Selama ini tidak tahu persis seluas apa wilayah desa tempat kami tinggal. Tidak pernah
mengetahui potensi sumber daya alam apa saja yang dimiliki desa untuk dikembangkan. Walau
perjalanan ini melelahkan dari dataran tinggi perbukitan sampai ke dataran rendah pesisir
atau pantai, namun kegiatan ini menyenangkan karena semua belajar dengan ceria dan bisa
menuliskan apa yang menurut mereka berpotensi untuk dikembangkan di masa depan”.
Kejadian yang luar biasa dirasakan di Desa Muara Aman, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten
Simeulue. Salah satu peserta menyatakan bahwa sebelum kegiatan ABCD keuangan di
keluarga berjalan sendiri sendiri antara suami dan istri. Mereka tidak tahu berapa besaran
uang yang masuk di dalam rumah untuk dikelola. Karena urusan keuangan berjalan sendiri
sendiri hal ini menyebabkan ketidakharmonisan di dalam keluarga. Karena timbul rasa
curiga antara suami dan istri dalam mengelola pendapatan yang diperoleh. Lambat laun hal
ini menyebabkan hubungan suami dan istri jadi renggang, dan hal ini menjadi rentan untuk
terjadi perceraian dan perselingkuhan. Namun dengan kegiatan ABCD ini membuat mereka
bisa saling berkomunikasi untuk melihat keluarga secara utuh, dan melakukan introspeksi
terhadap pengelolaan keuangan (keranjang bocor keluarga).
Peserta yang memiliki pengalaman ini menuturkan lebih lanjut bahwa hal ini cukup baik menjadi
pembelajaran yang harus diinformasikan dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat desa.
Ia selaku imam masjid telah mengkomunikasikan kepada tokoh agama yang ada di desa dan
mereka meminta fasilitator bisa menyampaikan tentang pelajaran dampak keranjang bocor,
perlunya laki-laki dan perempuan saling melakukan komunikasi dan berbagi peran di keluarga.
Kegiatan pertemuan diusulkan pada malam hari setelah sholat isya di Daya (Mesjid)”. Maka
pada hari keenam pelaksanaan ABCD fasilitator melakukan kegiatan bersama masyarakat
laki laki dan perempuan (warga Desa Muara Aman) mendiskusikan dampak ember bocor
dan keharmonisan rumah tangga. Peserta menyampaikan “Kegiatan ini sangat luar bisa bagi
kami karena pada malam ini dipertemukan dan duduk bersama laki-laki dan perempuan untuk
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berdiskusi dimana sebelumnya tidak pernah”.
Setelah pelatihan ABCD ketua kelompok di Desa Muara Aman menghubungi fasilitator dan
menyampaikan “Terima kasih kami ucapkan kepada PKPA, karena saat ini dari 13 mimpi masa
depan yang telah kami rencanakan sudah mulai berjalan. Banyak pihak yang mau bekerjasama
dengan kelompok yang telah dibentuk untuk mewujudkan perubahan hidup yang lebih baik di
desa. Dana aspirasi dewan yang selama ini terhambur hambur untuk kegiatan yang kurang
bermanfaat jadi bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih konkrit dan membantu masyarakat”.
3. Kelompok Masyarakat Miskin di Pedesaan (Nias Utara)
Karakteristik wilayah

: Pegunungan (dataran tinggi)

Karakteristik peserta

: Orang muda dan lansia

Peserta			: 60 orang
Nias sebagai salah satu kabupten di Sumatera yang berada di kepulauan merupakan wilayah
dampingan PKPA sejak setelah tsunami. Setelah bencana gempa dan tsunami, PKPA selain
melakukan program-program perlindungan anak juga mulai mengembangkan program livelihood
dengan pendekatan ABCD di Desa Ombolata dan Desa Banua Sibohou 1, Kecamatan Alasa,
Kabupaten Nias Utara. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya eksploitasi pekerja anak
di sektor perkebunan dan pemecah batu. Umunya
pendidikan anak anak di dua desa ini sangat rendah,
tidak menamatkan bangku pendidikan dasar. Minimnya
pendapatan keluarga menyebabkan anak-anak me
ngalami droup out sekolah. Selain itu kondisi keluarga
juga memprihatinkan, karena setiap harinya keluarga
hanya mampu makan 1 kali dengan nasi sebagai ma
kanan pokok di siang hari, sedangkan pada pagi hari
dan malam hari anggota keluarga mengkonsumsi
pisang dan ubi sebagai makanan pokok.

Gambar 7. Masyarakat sedang menyusun kartu

Tujuan dari dilakukannya training ABCD di dua desa
hubungan institusi dan asosiasi dimasa
yang akan datang di Desa Ombolata.
ini adalah untuk mengidentifikasi sumber-sumber
pendapatan yang mungkin dikembangkan dari aset
yang ada di dalam masyarakat, melalui pengembangan
berbagai usaha alternatif, dari mulai budidaya ikan
air tawar, pertanian, olahan makanan ringan (snack
kering) dan pengembangan usaha kios jualan . Para
orang tua didorong dapat meningkatkan keterampilan
untuk meningkatkan ekonomi keluarga, sehingga
dapat menyumbang pada upaya pemenuhan hak
anak dan mencegah anak masuk dalam praktek kerja
Gambar 8. Masyarakat sedang menyusun kartu
yang berbahaya
Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, tantangan
dalam bahasa, membaca dan menulis sangat
dirasakan dalam pelaksanaan training ABCD. Untuk

hubungan institusi dan asosiasi dimasa saat ini di Desa Banua Sibohou 1

Sumber gambar : Laporan Pelatihan ABCD di Kecamatan
Alasa, Nias Utara, Sumatera Utara 2013
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Keterangan Gambar :
Gambar 9. Bapak Camat Alasa Utara sedang memberikan arahan sekaligus kata sambutan pada kegiatan pelatihan
ABCD di Desa Ombolata.
Gambar 10. Masyarakat sedang menerima penjelasan materi pelatihan ABCD yang disampaikan fasilitator di Desa
Banua Sibohou 1
Sumber gambar : Laporan Pelatihan ABCD di Kecamatan Alasa, Nias Utara, Sumatera Utara 2013

mempermudah proses dan mencapai pada hasil yang diharapkan, maka ABCD dipadukan
dengan kegiatan menari dan menyanyi sebagai kearifan local. Kondisi ini membuat peserta
menjadi lebih rileks dan santai. Selain itu peserta yang memahami bahasa indonesia juga
membantu menterjemahkan ke dalam bahasa lokal. Sehingga informasi yang disampaikan
menjadi lebih mudah dipahami peserta lain yang tidak memahami bahasa indonesia.
Selain mengidentifikasi semua potensi yang ada di masing masing desa, peserta diberikan
keterampilan dalam mengolah makanan lokal yang tersedia sangat banyak di sekitar rumah.
Proses yang berlangsung menunjukkan peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan.
Hal ini dibuktikan dengan peserta selalu aktif dan hadir penuh selama proses kegiatan.
Peserta menyatakan “Kegiatan ini sangat menyenangkan bagi kami, karena di sini bekerja
bersama, bergotong royong untuk mengidentifikasi semua potensi yang ada di desa. Kami
diajarkan bagaimana mengolah makanan lokal kolang kaling. Selain bagus untuk kesehatan,
ternyata bisa menjadi pangan pendukung untuk dihidangkan bagi keluarga, sehingga bisa
menyumbang ember bocor keluarga”. Pembelajaran yang menyenangkan dengan bernyanyi
dan menari bersama seperti yang kami lakukan pada acara acara tertentu, membuat kami
terharu dan merasa sudah menjadi keluarga besar”.
Pernyataan lain yang disampaikan peserta “Kami
sangat senang, karena setelah ini kami sudah bisa
menyiapkan usaha dalam kelompok. Kami terkejut
melihat keuangan keluarga kami. Bukan tidak ada
pendapatan yang diperoleh keluarga, walau uang
yang diperoleh dari macam macam kegiatan seperti
menderes, bertanam umbi rambat sebagai pakan
ternak, juga ada bantuan dari pemerintah berupa PKH
(Program Keluarga Harapan). Kebiasaan kita selama
ini begitu mendapatkan bantuan dari pemerintah,
maka hari itu kita habiskan untuk membeli kebutuhan.
Ternyata yang selama ini kami anggap semua adalah Gambar 11. Pihak kecamatan sedang menyerahkan bibit ikan air tawar kepada penkebutuhan ternyata ada juga yang hanya keinginan.
duduk Desa Ombolata.
Kami harus berusaha mengendalikan keinginan kami.
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Kedepan kami akan menjalankan rencana usaha
yang sudah kami buat dalam mimpi masa depan.
Semoga ekonomi menjadi lebih baik”.
Pada kegiatan ABCD, Bapak Camat Alasa
menyampaikan. “Training ABCD ini sangat baik bagi
masyarakat karena hasilnya dapat memperbaiki
perekonomian dan kehidupan masyarakat desa.
Beliau merekomendasikan untuk melibatkan pihak
kecamatan khususnya kepala seksi program
pemberdayaan masyarakat (PPM) dalam kerja-kerja Gambar 12. Budidaya ikan air tawar yang dikembersama masyarakat agar ke depan program-program
bangkan oleh masyarakat Desa Ombolata disekitar rumah.
yang dikembangkan oleh masing-masing desa dapat
berkorelasi dengan program kecamatan dan dapat
Sumber gambar : Laporan Assessment pra ABCD
bekerjasama dalam pemenuhan kebutuhan SDM.
di Kecamatan Alasa, Nias Utara, Sumatera Utara 2013
Selaku camat dengan predikat kinerja terbaik dari pemerintah kabupaten, bapak camat
beserta jajarannya saat ini sedang menggalakan peningkatan kesejahteraan penduduk melalui
berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Beberapa program yang sedang digalakkan,
penanaman sayur sayuran di lahan pekarangan rumah penduduk, budidaya ikan air tawar
seperti ikan lele jumbo, ikan nila, ikan emas di area pekarangan atau halama rumah penduduk.
Namun usaha ini belum maksimal hasilnya dikarenakan tidak adanya motivasi dan kesadaran
penduduk. Jikapun ada penduduk yang ikut program yang digalakan oleh bapak camat, maka
ada saja orang yang iri dan tidak senang dengan melakukan pengerusakan kolam-kolam ikan
dan meracuni ikan-ikan yang ditebar di dalam kolam. Harapnnya dengan training ABCD ini
semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk saling bekerjasama dengan program
program pemerintah.
4. Kelompok Masyarakat di Perkebunan Sawit Deli Serdang, Langkat, dan Serdang Bedagai
Karakteristik lokasi

: Wilayah perkebunan sawit

Karakteristik peserta : Remaja, orang muda dan lansia
Jumlah peserta

: 90 orang

Dampak wabah Covid-19 bagi kehidupan masyarakat terutama di bidang ekonomi sangat
dirasakan bukan hanya pada masyarakat perkotaan namun juga masyarakat di pedesaan baik
masyarakat di dalam perkebunan terlebih pada masyarakat yang tinggal di lingkar perkebunan.
Keterbatasan dalam mobilitas dan akses dengan pihak pihak tertentu yang terhubung dalam
proses menghasilkan ekonomi tidak bisa dilakukan.
Di sektor sektor usaha rumah tangga juga mengalami dampak penurunan nilai ekonomi, hal ini
disebabkan akses yang terbatas dalam jalur distirbusi, dan hanya mengandalkan pasar local.
Sedang di dalam pasar lokal kemampuan ekonomi masyarakat juga mengalami penurunan.
Sebagai contoh masyarakat di Timbang Lawan yang berprofesi sebagai peternak ayam, yang
biasanya bisa menjual ayam sampai dengan ratusan ekor, namun dengan situasi covid jadi
sangat turun 75% bahkan sampai nol.
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Gambar 13. Peserta pelatihan ABCD sedang melakukan Gambar 14. Peserta pelatihan ABCD sedang melakukan kekegiatan transek untuk mengidentifikasi
giatan transek untuk mengidentifikasi potensi
potensi sumber daya alam yang ada di Desa
sumber daya alam yang ada di Desa Martebing
Timbang Lawan.

Berdasarkan kondisi ini, Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) bersama
masyarakat & BUMDES membangun kerangka ketangguhan ekonomi di Kabupaten Langkat
Desa Timbang Lawan, Kabupaten Deli Serdang (Desa Damak Maliho), Kabupaten Serdang
Bedagai (Desa Martebing) dengan menggerakan potensi yang tersedia di tempat tinggal dan
sekitarnya melalui training Asset Based Community Driven (ABCD)
Selama proses training ABCD, Estiana Saragih selaku Kepala Desa manyampaikan “Beberapa
hari yang lalu saya berpikir bagaimana caranya memajukan desa yang ku pimpin ini.
Mahasiswa dari universitas mana yang mau kuminta bantuannya untuk bersama menyusun
rencana pengembangan desa. Namun beberapa hari
yang lalu, datanglah pendamping dari PKPA mau
bermitra dengan kami untuk melaksanakan training
ABCD. Saya bingung apa itu ABCD, namun setelah
dijelaskan pendamping bahwa ABCD itu adalah
bagaimana menggerakan semua potensi yang ada
di desa untuk membangun kehidupan yang lebih
baik, saya begitu gembira. Apa yang saya pikirkan
selama ini terjawab melalui bantuan dari PKPA.
Melihat proses, dan hasil dari kegiatan ini saya
sangat bangga dan senang karena memiliki harapan
besar untuk kemajuan Desa Damak Maliho. Saya
menjadi tahu semua potensi yang dimiliki desa, dan
melalui pelatihan ini saya menjadi tahu bagaimana
menggerakan potensi potensi ini. Terima kasih buat
PKPA yang telah mau datang ke desa kami dan
bersama membangun desa kami.
Bapak Arjuna yang sehari sehari aktif sebagai guru di
sekolah dan menjadi anggota BPD di desa, berkata
“Saya bangga mengikuti kegiatan ini. Selama ini saya
diundang dan terlibat dalam kegiatan musrembang
desa namun hasilnya ngawur, tidak jelas arah dan
tujuan. Namun dengan ABCD ini luar bisa saya
melihatnya, hasilnya konkrit dan bisa diukur dengan
jelas. Melalui kegiatan ini saya baru sadar bahwa
saya selama ini kurang memperhatikan istri, Saya

Gambar 15. Pembukaan kegiatan pelatihan ABCD
di Desa Damak Maliho bersama peserta, perwakilan pemerintah Desa
dan Yayasan PKPA.
Sumber gambar 13, 14 dan 15 : Laporan ABCD di 3 Desa,
di Kabupaten Deli Serdang, Langkat dan Serdang Bedagai,
Sumatera Utara, September – October 2020
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baru tahu bahwa dalam 1 bulan uang yang dikeluarkan dari rumah sungguh sangat besar, dan
saya baru tahu kenapa saya memiliki hutang karena antara pemasukan dan pengeluaran masih
mengalami minus atau kekurangan sebesar Rp. 1.500.000,-. Saya hanya berkata, sungguh
PKPA datang terlambat untuk menyadarkan kami. Bagitu banyak potensi yang harusnya bisa
digali dan dikembangkan. Dari saya belajar ilmu ekonomi yang sederhana tapi berdampak
besar. Salut untuk PKPA, yang jauh jauh datang untuk mengajari kami”.

Kata Mereka
Masa covid ini banyak kekerasan terhadap anak. Pelajaran dengan skema daring membuat ibu ibu stress
tidak bisa menjadi guru buat anak anaknya. Dengan adanya kegiatan ABCD ini, para orang muda dapat
terlibat dalam kegiatan ini dan bisa menyusun mimpi masa depan dengan mendirikan lembaga keuangan di
desa. Dengan adanya lembaga pendidikan tersebut bukan hanya membantu orang tua, tapi juga membantu
anak anak secara langsung untuk meningkatkan akademi pendidikan dan membangun kreativitas anak
dengan metode pembelajaran yang menyenangkan.

Sorta Br. Manalu - Keseharian berada di kantor desa melaksanakan
program PKK bersama ibu-ibu di desa.

Sungguh luar biasa training ABCD ini, dari kita menyusun keranjang bocor desa kita bisa mengetahui
perputaran uang yang keluar dari desa maupun yang berputar di dalam desa. Saya melihat dari
kebutuhan sayur sayuran dalam setahun menghabiskan dana sebesar 474.120.000. Dan untuk rokok rokok
sebanyak 2 bungkus dengan harga @ 20.000 selama 25 hari, maka setiap tahunnya uang yang terbuang
sebanyak Rp. 2.142.000.000,-. Maka tidak salah kalau kedepan kami dari kelompok Gamasdam,
mengembangkan rencana usaha grosir yang berpihak kepada kelompok marginal. Kedepan kami akan
mengembangkan skema penjualan kebutuhan pokok kepada orang tidak mampu dengan memberikan potongan
harga dan memberikan layanan antar jemput. Selain itu dari memetakan institusi dan asosiasi sebanyak
26 % persen penduduk adalah pelaku usaha kecil, dan membutuhkan pasokan barang dagangan dari grosir
besar. Selain itu skill dari anggota juga sangat mumpuni. Modal yang dibutuhkan memang besar, namun
saya sendiri dan beberapa orang yang memiliki modal menyatakan diri mau menjadi penyerta modal.

Pak Payung - selaku ketua kelompok Gerakan Masyarakat Damak Maliho Maju
(Gamasdam) yang terpilih pada proses training ABCD

Melalui kegiatan ABCD ini saya bisa mengetahui sejarah desa Timbang Lawan dimana yang dulunya
kaya hamparan padi sawah, namun seiring waktu setelah pecah irigasi lahan persawahan menjadi sedikit.
Namun aktifitas dari persawahan sampai sekarang masih ada. Saya juga sangat menyenangi kegiatan
kranjang bocor, dimana selama ini saya menggabungkan uang usaha dan uang keluarga sehingga tidak
ketahuan berapa keuntungan yang saya peroleh. Saya sangat terkejut dengan nilai uang yang kami
keluarkan setiap bulannya. Kedepan saya akan lebih hati hati dalam mengelola keuangan keluarga dan
akan berusaha memisahkan uang usaha dengan uang keluarga.

Erlina Sinaga - Perwakilan anggota PKK Timbang Lawan.
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melalui kegiatan ABCD kami mengetahui perkembangan pemanfaatkan Potensi sumber daya alam yang
tersedia di desa mengalami perubahan, selain persawahan, dahulu hutan kami didominasi jenis tanaman
bamboo dan saat ini sudah difungsikan dengan varietas tanaman sawit, karet, pertanian sayur mayur dan
pemanfaatan lahan untuk budidaya ikan. Desa juga memiliki potensi sungai besar yang bersumber dari
aliran sungai Bahorok dan aliran sungai Landak, menjadikan daerah ini menjadi daerah atau desa wisata
air. Kedepan kami bisa menggembangkan usaha wisata air untuk menghidupkan perekonomian masyarakat
Timbang Lawan.

				Fitri - Masyarakat Timbang lawan
Kami jadi tahu perbedaan kebutuhan dan keinginan dengan benar. Saya juga baru tahu dari 32 KK
yang mengikuti kegiatan pelatihan bahwa suaminya memerlukan 2 bungkus rokok setiap harinya dengan
harga rokok sebesar 30.000/bungkus. Maka nilai yang bisa dikalkulasi dalam 1 tahun terhadap rokok
sebesar 1.000 KK x 60.000 x 25 hari x 12 bulan = 18 milyar dalam 1 tahun. Hal ini berbanding
terbalik dengan kebutuhan sayur dimana setiap keluarga membutuhkan sayur seharga 5.000/hari. Jika
perhitungkan secara keseluruhan terhadap kebutuhan sayur 1.548 KK x 5.000 x 30 hari x 12 bulan =
2.786.400.000. Ini setara dengan 15% dari total 100% keinginan rokok.

						Rina - Anggota PKK Timbang Lawan
5. Kelompok Masyarakat Miskin Kota Medan (Kelurahan Sei Agul, Kelurahan Kwala Bekala
dan Kelurahan Lalang).
Karakteristik lokasi

: Wilayah perkotaan kumuh

Karakteristik peserta : Orang muda dan lansia (pemulung & pedagang)
Jumlah peserta

: 60 orang

ABCD merupakan salah satu pendekatan dalam pengembangan masyarakat. Kekuatan
terbesar dalam menunjang kesejahteraan masyarakat adalah potensi dalam diri sendiri.
Masyarakat telah lahir, hidup dan berkembang sehingga memiliki aset. Selain itu aset juga
dapat berasal dari kondisi dan potensi alam sekitar, potensi-potensi tersebut tentunya dapat
dijadikan aset sebagai strategi pengembangan masyarakat. Aset dalam konteks ini diberikan
makna potensi yang dimiliki oleh masyarakat, dengan menggunakan potensi atau kekayaan
yang dimiliki masyarakat. Menjadikan potensi sebagai kekuatan dalam pengembangan sebuah
masyarakat. Pendekatan ini dapat membentuk kemandirian masyarakat dalam meningkatkan
pendapatan sehingga meningkat pula kesejahteraan masyarakat. Pelatihan ABCD akan
melihat aset manusia, aset lingkungan, aset sosial dan aset ekonomi.
Berdasarkan hasil baseline survey 40% orangtua dampingan mengatakan tidak memiliki
potensi diri. Dengan alasan memang tidak ada potensi yang dia miliki. Terkadang orang tidak
mengetahui atau menyadari bahwa dia memiliki potensi yang dapat menjadi modal untuk ia
bekerja. Mereka menganggap hal yang sering ia lakukan tidak menjadi potensi dirinya, seperti
memasak sebagian orang menganggap ini bukan potensi, padahal jika dikembangkan keahlian
memasak dapat menjadi salah satu kompetensi yang akan menyumbang pada peningkatan
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ekonomi. Pelatihan ini dilakukan bagi keluarga dampingan PKPA yang tersebar di 3 kelurahan
(kelurahan Sei Agul, Kelurahan Kwala Bekala, Kelurahan Pinang Baris) Kota Medan. Pelatihan
ini bertujuan agar dapat membantu keluarga dampingan dalam mengidentifikasi potensi yang
ada di keluarga dan di sekitar tempat tinggal dan pada akhirnya mampu menggerakan potensi
yang tersedia untuk meningkatkan ketangguhan keluarga baik secara ekonomi maupun sosial.

Kata Mereka
Semula saya tidak tahu apa pelatihan ABCD ini. Namun setelah saya ikut saya sangat bersyukur, karena
dari sinilah saya baru tahu bahwa anak ada asset yang merupakan potensi keluarga. Betapa terkejutnya
saya setelah melihat catatan keuangan keluarga dimana uang yang digunakan untuk pengeluaran jajan
saya aja ternyata Rp. 1.200.000/bulan dan itu terbuang begitu saja tanpa saya sadari. Rencana saya ke
depan akan membuat rencana keuangan keluarga, dan uang yang semula digunakan buat jajan, akan saya
gunakan sebagai modal budidaya ikan air tawar khususnya ikan lele, ditambah nantinya dengan tabungan
anak anak saya. Tentunya ini akan saya bicarakan dengan anak anak, karena ABCD mengajarkan kita
untuk selalu memberikan ruang buat anak berpartisipasi. Dan kedepan anak anak bisa dilibatkan dalam
melakukan tata Kelola keuangan keluarga dan usaha.				

Ruslan - Ibu Rumah Tangga di Sei Agul
saya pikir ketika saya mendapatkan uang dari suami dan menggunakan uangnya kembali untuk keperluan
keluarga sudah benar dan suami tidak perlu tahu. Setelah mengikuti kegiatan ABCD ini, saya baru
sadar bahwa mengelola keuangan keluarga yang benar adalah dengan melibatkan suami dan anak anak.
Dan saya lebih tahu bahwa merencnaakan keuangan keluarga adalah dengan mencatat, sehingga bisa di
lihat kembali apakah yang saya adakan murni sudah menutupi kebutuhan atau keinginan. Dan kedepan
untuk meningkatkan ekonomi keluarga saya merencanakan mengembangkan usaha dagangan saya, dengan
modal pinjam dana ke CU.

Marlina Siagian - Ibu Rumah Tangga
dan membantu keluarga berdagang usaha kecil.
Setelah mengikuti kegiatan ini saya menjadi sadar bahwa saya bisa melakukan perubahan hidup lebih
baik. Disini saya diajari bagaimana melakukan penghematan. Saya menyadari bahwa saya memiliki
potensi yang bisa dikembangkan untuk keberlanjutan hidup keluarga. Saya mulai sadar bahwa kebutuhan
rokok saya sangat tinggi, padahal jika 50% uang yang digunakan untuk membeli rokok bisa untuk
membayar cicilan ketika saya melakukan pinjaman untuk modal membuka usaha bengkel. Setelah kegiatan
ini saya berkeinginan mengembangkan usaha bengkel motor, dan saya akan melakukan perubahan dengan
mengurangi uang rokok. Mohon lah buk saya diperbolehkan masuk dalam anggota CU, agar bisa merubah
hidup keluarga kami menjadi lebih baik”. Apalagi saat ini saya satu satunya pencari nafkah untuk anak
anak dari kakak saya.			

Marusaha - Seorang lajang yang sehari sehari melakukan akitifitas bengkel
guna memenuhi kebutuhan keluarga kakaknya yang berkebutuhan khusus
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6. Kelompok Masyarakat Adat Wologai Tengah Nusa Tenggara Timur (NTT)
Karakteristik lokasi		

: Wilayah pegununggan

Karakteristik Peserta

: Orang muda

Jumlah peserta		

: 40 orang

Partisipasi pemuda dalam pertanian menurun secara nasional karena pendapatan yang tidak
tetap dan tidak stabil. Pemuda memandang pertanian tidak memberikan pendapatan tetap
karena keuntungan hanya didapat saat panen raya, bukan bulanan. Selain itu, pertanian juga
tidak memberikan pendapatan yang stabil selama masa panennya karena banyak faktor seperti
kegagalan produksi dan fluktuasi harga pasar. Akibatnya, kaum muda lebih memilih bekerja di
kota untuk berbagai jenis pekerjaan, termasuk buruh harian. Ditambah dengan penjualan lahan
pertanian dan dialihfungsikan menjadi infrastruktur seperti hotel, pertokoan, dan fasilitas wisata,
hal ini selanjutnya menyebabkan produktivitas pertanian menurun. Ada banyak variabel yang
mempengaruhi minat remaja (dalam keluarga petani) untuk menjadi petani, antara lain jenis kelamin
dan kegiatan utama / pekerjaan, minat, ambisi, dan pengetahuan tentang kaderisasi petani.

Lutheran World Relief (di sini dan selanjutnya disebut
LWR) memulai proyek di Detusoko, Ende, Flores untuk
meningkatkan partisipasi pemuda di bidang pertanian
dengan membuktikan bahwa pertanian menjanjikan
sumber pendapatan melalui penciptaan peluang
kewirausahaan dan perbaikan praktik di pertanian.
Pemuda akan dilibatkan tidak hanya dalam bertani
dan membudidayakan kopi atau tanaman lain, tetapi
juga dalam membangun kewirausahaan dengan
memanfaatkan nilai tambah dari hasil pertanian
mereka.
Berdasarkan asessment awal, ada dua kelompok
pemuda di wilayah tersebut yang akan melaksanakan
wirausaha kelompok muda di Wologai Tengah.
Di Wologai Tengah terdapat satu kelompok yang
memulai kegiatan kelompoknya tiga bulan yang lalu
dan ada satu kelompok yang relatif baru tanpa peran
dan tanggung jawab yang solid baik untuk pengurus
maupun anggota kelompok. Kedua kelompok tersebut
berkomitmen untuk mengimplementasikan kelompok
wirausaha di kafe dan kelompok pengolahan makanan
di lokasi tersebut.

Gambar 16. Proses diskusi kelompok pelatihan
pembuatan laporan keuangan bagi
Kelompok Maro Cafe.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut ABCD menjadi
pendekatan tepat untuk menguatkan wadah
kelompok, menguatkan tata kelola keuangan dan
Gambar 17. Proses diskusi kelompok pelatihan
perencanaan usaha yang akan dikembangkan di
management bagi kelompok Maro
Desa Wologai Tengah. Selama kurun waktu 11 – 31
Cafee.
Agustus 2018 PKPA melakukan penguatan bersama
Sumber gambar 16 -17 : Laporan kegiatan penguatan kelompok dan
dengan kelompok Pangan Lokal Lestari dan Maro
perencanaan usaha melalui pendekatan ABCD dan bisnis model
kanvas bagi orang muda di desa Wologai Tengah, Agustus 2018.
Kopi Pu’u Tubu Wologai.
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Keterangan Gambar :
Gambar 18. Ketua kelompok Pangan Lestari sedang melakukan pemotongan ubi menjadi keripik dengan mesin.
Gambar 19. Anggota kelompok Pangan Lestari sedang melakukan pelatihan pembuatan produk dengan menggunakan
bahan pangan lokal ubi menjadi berbagai makanan ringan bersama fasilitator.
Gambar 20. Anggota kelompok Pangan Lokal Lestari sedang mengikuti diskusi kelompok untuk menguatkan management kelompok dan usaha.
Sumber gambar : Laporan Kegiatan Penguatan Kelompok & Perencanaan Usaha
melalui pendekatan ABCD dan Busnis Model Kanvas bagi Orang Muda di Desa Wologai Tengah, Agustus 2018

Kegiatan awal yang dilakukan bersama dengan kedua kelompok usaha adalah dengan
melakukan assessment dengan pendekatan ABCD. Masyarakat diajak bersama sama untuk
berjalan mengelilingi desa dan mengidentifikasi semua potensi sumber daya alam yang
ada di desa Wologai Tengah. Kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan penguatan kelompk
dan perencanaan & pengelolaan usaha. Diskusi dengan masing masing anggota kelompok
dilakukan secara rutin dan bergantian dari rumah anggota yang satu ke anggota yang lain. Hal
ini bertujuan untuk saling mengenal dan mengetahui kondisi dari masing masing anggota dan
meningkatkan persaudaraan sesama anggota. Diskusi rutin dimaksudkan untuk mematang
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari masing masing kelompok.

Kata Mereka
Diawal terbentuknya kelompok sangat sulit menggerakan semua anggota untuk memulai usaha. Namun
dengan adanya kegiatan ABCD dari mulai dari melilhat potensi kopi sebagai produk unggulan usaha,
diskusi rutin untuk menetapkan AD dan ART serta pelatihan pengelolaan usaha ternyata semangat
untuk menghidupkan usaha yang sudah dimulai menjadi lebih mudah. Semua anggota belajar bersama
dalam menyusun pembukuan usaha. Selama proses training untuk meyusun pembukuan KAS sudah bisa
dilakukan, namun untuk menyusun buku besar dan menyajikan laporan keuangan kami harus lebih banyak
belajar agar lebih lancar”. Kami senang saat ini kami sudah memiliki AD, ART dan perencanaan
usaha sebagai kelengkapan kelompok untuk mengembangkan usaha. Kedepan sambil menunggu renovasi
lokasi sebagai tempat membuka warung kopi kami akan berbagi peran dengan sesama anggota, dari mulai
mengunjungi petani kopi yang bertujuan untuk menjaga kwalitas kopi, dan menyiapkan perencanaan
pengadaan peralatan pendukung. Sebentar lagi akan ada perayaan besar, pesta danau kalimutu dan
wisata rumah adat Wologai Tengah, kami akan segera menyiapkan warung kopi kami untuk menyambut
setiap wisatawan yang datang.

Bapak Petrus - Manager atau Ketua Kelompok Maro Kopi Pu’u Tubu Wologai
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Dahulu kami mengadakan kegiatan masak memasak dengan dukungan dari pemerintah desa. Kami
sudah memiliki peralatan memasak, namun belum tahu akan mengembangkan produk apa agar kedepan
kelompok bisa maju dan bisa menjadi tempat melakuan usaha bagi para perempuan desa. Kami sangat
senang dengan adanya kegiatan ABCD, pelatihan penguatan kelompok, perencanaan dan pengembangan
usaha. Kami saat ini yang awalnya belum memiliki AD dan ART, sekarang sudah memiliki document
kelengkapan tersebut. Selain itu dari ABCD kami jadi tahu bahwa tanaman ubi selain digunakan sebagai
makanan khas pengganti nasi juga bisa dibuat dalam berbagai jenis sajian makanan modern. Dan itu
semua diajarkan oleh pendamping dari PKPA atas Kerjasama dengan LWR. Kami sangat berterima
kasih sekali atas semua yang diberikan kepada kami, pelatihan dan kegiatan bersama yang menyenangkan
sangat berarti bagi kami untuk menjaga kekompakan. Kedepan dari bahan local yang tersedia di desa
Wologai Tengah akan kami olah menjadi pangan atau makanan lokal. Dan kue-kue tersebut akan kami
promosikan pada saat pesta rumah adat wologai tengah, dan kaena sudah ada warung kopi Pu’u Tubu
Wologai, kami akan menitipkan makanan tersebut dengan sistem bagi hasil. Selain itu kami juga akan
mempromosikan makanan khas lokal kami kepada wisatawan yang datang, walau dalam hari tertentu,
kami tidak bisa membuat makanan tersebut walau dipesan oleh wisatawan. Karena hal ini sudah menjadi
aturan dan pantangan yang telah disepakati oleh para ketua adat setempat.

Mama Imelda Mei,- Ketua Kelompok
Pangan Lokal Lestari dan Ibu Kepala Desa Wologai Tengah
7. Pembelajaran ABCD
Dari berbagai pelaksanaan ABCD di berbagai daerah dan situasi, banyak pembalajaran
yang diperoleh. Hal ini terlihat dari ungkapan dan hal-hal yang terjadi selama proses
berlangsung. Adapun pembelajaran yang diperoleh adalah sebagai berikut :
1. Belajar Kepemimpinan
Pada umumnya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ABCD 90% belum pernah
berinteraksi dalam kegiatan kegiatan masyarakat. Kemampuan bicara di depan umum
sangat rendah bahkan tidak memiliki keberanian. Melalui kegiatan ABCD mereka
belajar secara partisipatif menyatakan pendapat, dan mulai berbicara di depan forum
pertemuan. Dengan kegiatan ini mereka bisa saling mengisi untuk menukar informasi
dan pengetahuan. Setiap hari peserta secara bergantian mempresentasekan hasil kerja
kelompok.
Dalam proses ABCD setiap peserta dibagi dalam kelompok, agar antar peserta dapat
berdiskusi secara aktif di dalam kelompok. Agar kegiatan kelompok dapat berjalan
dengan baik, mereka secara demokrasi memilih ketua kelompok untuk mengatur dan
memberikan arahan bagi setiap anggota kelompok. Melalui kegiatan ini, setiap peserta
harus siap untuk menjadi pemimpin dari kelompoknya. Melalui kegiatan kelompok ini
ketua menjadi lebih aktif berperan untuk mengatur anggotanya terlibat aktif di dalam
setiap sesi.
2. Membuka Ruang Komunikasi Laki-laki dan Perempuan dan Menciptakan Keseimbangan
Gender
Dari pengalaman ABCD di beberapa daerah khususnya Nias dan Simelue, ternyata
keseharaian mereka yang terlibat aktif melakukan komunikasi baik di dalam rumah
maupun di luar rumah adalah laki-laki. Situasi ini juga sangat terlihat jelas dala proses
kegiatan ABCD, dimana laki-laki lebih mudah melakukan komunikasi didepan forum dan
melakukan presentase hasil diskusi kelompok. Perempuan cenderung diam, dan ketika
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diminta berbicara akan dilempar kepada peserta lain atau peserta laki laki. Melihat situasi
ini, fasilitator mendorong agar semua peserta untuk berperan aktif. Fasilitator berupaya
memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berbicara, walau membutuhkan waktu
yang lebih banyak untuk menunggu perempuan mau berbicara. Lambat laun dengan
kesempatan yang diberikan, para perempuan sudah mulai mau berbicara dan pada
akhirnya aktif untuk melakukan komunikasi baik dengan sesama anggota laki laki
yang ada di dalam kelompoknya maupun antar sesama peserta lain. Dengan proses
pembelajaran ini dibawa kerumah oleh peserta laki laki. Karena berbicara keranjang
bocor dan pengelolaan keuangan di dalam keluarga melibatkan ayah dan ibu (laki-laki
dan perempuan) serta anggota keluarga. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
keluarga maka diharapkan ada keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan.
3. Meningkatkan kemampuan lobby & advokasi
untuk mengakses bantuan atau dukungan dari
pemerintah
Seperti ABCD yang dilakukan di Kelurahan
Tondo dan Layanan oleh kelompok Masintuvu
dan Nosarara, kemampuan speaking bulic,
lobby dan advokasi yang diperoleh selama
kegiatan ABCD dan pendampingan digunakan
untuk melakukan lobby dan advokasi kepada
pemerintah Kota Palu dan Sulawesi Tengah,
serta kelompok bisnis ASTRA. Baik Masintuvu
maupaun Nosarara dapat mengakses bibit
tanaman, bibit ikan lele untuk dikembangkan
di keluarga dan menjadi salah satu sumber
ekonomi bagi kelaurga.

Gambar 21. Kegiatan koordinasi PKPA dengan
Kelurahan Tondo.

4. Memanfaatkan semua potensi di sekitar untuk menghasilkan ekonomi Kreatif
Saat ini baik di kelompok Nosarara di Kelurahan Layana Indah dan kelompok Masintuvu
di Kelurahan Tondo memanfaatkan potensi di sekitar menjadi usaha ekonomi kreatif.
Produk-produk yang dihasilkan seperti olahan makanan dari ikan yang diperoleh dari
laut, dan produk produk lain. Selain itu produk ekonomi kreatif yang dikembangkan
kelompok sudah masuk dalam pasar industry tradisional.

Keterangan Gambar :
Gambar 22. Dialog dan koordinasi dengan Kelurahan Tondo untuk sinergi program masyarakat dampingan dengan pihak
kelurahan
Gambar 24. Pendampingan yang dilakukan staff untuk melihat perkembangan budidaya ikan lele di kelompok Masintuvu
.
Sumber Gambar : Dokumentasi Yayasan PKPA Sulteng, 2020
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Keterangan Gambar :
Gambar 23. Hasil olahan ikan menjadi kerupuk yang dihasilkan oleh kelompok Nosarara.
Gambar 25 dan Gambar 26. Pengecekan produk di pasar Masomba dan rumah makan di
Palu, sebagai konsumen yang membeli ikan lele yang dihasilkan kelompok
Masintuvu.
Sumber Gambar : Dokumentasi Yayasan PKPA Sulteng, 2020

5. Membentuk dan mengembangkan modal bersama untuk keberlanjutan usaha
Setelah ABCD, masyarakat merancang usaha untuk dijajalankan baik secara individu
maupun kelompok. Dari diskusi yang berkembang masyarakat berpikir perlunya sebuah
modal untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha agar ekonomi yang diperoleh
dapat berkelanjuta. Oleh karena itu melalui pendampingan yang intens paska ABCD
dari PKPA masyarakat bersepakat membentuk sebuah lembaga keuangan Credit Union.
Dalam wadah ini masyarakat belajar menyisihkan uang dari keuntungan usaha yang
dijalankan. Selanjutnya uang yang ditabung ditambahkan dengan bantuan dari PKPA,
mereka dapa menggulirkan pinjaman untuk merencanakan dan mengembangkan usaha.
Saat ini baik kelompok Nosarara dan Masintuvu mengembangkan CU, dengan pertemuan
rutin tiap bulan dan diisi dengan kegiatan edukasi dan kegiatan simpan pinjam.
6. Mengembangkan nilai nilai partisipatif di dalam keluarga
Mengacu pada pelajaran keranjang bocor di ABCD bahwa untuk mencapai kesuksesan
dan maningkatkan kesejahteraan keluarga, maka nilai-nilai partisipatif di dalam keluarga
mulai dihidupkan dan dikembangkan. Sebelum kegiatan ABCD masyarakat menganggap
bahwa urusan domestik adalah urusan
perempuan (ibu semata). Tanpa disadari beban
ini menjadi berat buat perempuan, karena harus
ditanggung sendiri semua urusan keluarga atau
rumah tangga. Ini berdampak pada menurunnya
kesehatan perempuan dan cenderung membuat
umur perempuan jadi lebih pendek. Tidak hanya
itu, anak-anak juga rentan untuk menjadi korban
setelah perempuan tutup usia. Dengan ABCD
terbuka pikiran peserta untuk membagi peran
untuk urusan keluarga kepada semua anggota
keluarga yang ada. Karena peran-peran yang
diberikan selain mengurangi beban perempuan,
juga akan meningkatkan kualitas Kesehatan dan Keterangan Gambar :
hidup perempuan. Selain itu dengan peran-peran Gambar 27. Pertemuan rutin Credit Union (CU)
Masinggani sebagai wadah belajar
yang diberikan juga akan berdampak pada biaya
dan bertukar informasi terkait kebiaya ekonomi yang ada di dalam keluarga akan
giatan pemberdayaan ekonomi
menjadi lebih efisien.
Sumber Gambar : Dokumentasi Yayasan PKPA Sulteng, 2020
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Keterangan Gambar :
Gambar 28, 29 dan 30. Promosi CU Masinggani kepada masyarakat, untuk menambah keanggotaan
baru dan mewujudkan pembentukan modal bersama yang berkelanjutan untuk usaha produktif
Sumber Gambar : Dokumentasi Yayasan PKPA Sulteng, 2020

7. Saling sinergi program dengan pemerintah dan sektor bisnis dan berkontribusi pada
penanggulangan kemiskinan.
Setelah ABCD masyarakat didampingi untuk lebih berdaya dalam meningkatkan
ketangguhan ekonomi keluarga. Melalui pendampingan yang intens masyarakat
mulai memiliki kecakapan dalam komunikasi dengan banyak pihak, memiliki banyak
keterampilan dalam mengembangkan semua potensi yang ada di tempat tinggal. Lambat
laun masyarakat secara mandiri mampu bersinergi dengan pemerintah lokal (kelurahan,
kecamatan, kota dan kabupaten) untuk saling bekerjasama membangun program
pemberdayaan ekonomi keluarga, kesehatan dan pendidikan. Saat ini masyarakat
dampingan PKPA di wilayah Kelurahan Tondo sudah melakukan sinergi program dengan
pemerintah kelurahan dan Kota Palu untuk memberdayakan ekonomi keluarga dengan
budidaya ikan lele dan bantuan bibit pertanian. Begitupun dengan Kelurahan Layana
Indah yang sudah saling sinergi dengan perusahaan ASTRA melalui dana CSR dalam
pengembangan pertanian tanaman muda dan pengembangan bibit.
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BUKU 2
Identifikasi Potensi dan ASSET
1. MODUL PERKENALAN
Waktu pelaksanaan

: 30 – 60 menit (jumlah peserta 30 – 40 orang)

Metode 			: permainan spider web atau duduk ditempat
Peralatan pendukung

: Tali plastik, karton, spidol, double tip/selotip kertas

Setelah kegiatan training dibuka, maka fasilitator menyampaikan apa tujuan dan hasil
yang diharapkan dari dilakukannya kegiatan training ABCD. Dari kegiatan ini peserta harus
mengetahui tujuan kegiatan dan hasil yang diharapkan, sehingga peserta dapat berperan
aktif dalam setiap sesi kegiatan.
Langkah pertama sebelum sesi inti materi adalah perkenalan. Tujuan dari perkenalan ini
adalah untuk mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga selama proses kegiatan
berlangsung dapat membangun kekompakan, kepercayaan dan kerjasama yang baik.
Tentunya ini dapat mendorong pada komunikasi yang lebih aktif dan efektif dalam kegiatan.
Perkenalan dapat dilakukan dengan beberapa pilihan diantaranya :
a. Permainan spider web
Pada permainan ini kita membutuhkan satu
gulung tali plastik. Aturan main dimulai dengan
membentuk lingkaran. Fasilitator berdiri
ditengah lingkaran, dengan mengenalkan
nama, dan satu kata pemberdayaan atau
aktivitas ekonomi yang disukai peserta.
Setelah mengamalkan dan menyampaikan
apa yang diminta, maka tali plastik dilempar
ke arah depan kita (tali tidak boleh dilempar
ke samping kiri dan kanan, hal ini akan Keterangan Gambar :
menyulitkan ketika akan dibentuk spider web. Gambar 31. Gambar spider web perkenalan peserta dan sudah ditempelkan kertas
Semua peserta melakukan hal yang sama
yang berisikan nama dan satu kata
sampai pada peserta akhir. Lalu tali diulur
permberdayaan yang dipilih
untuk mendapatkan ukuran dinding yang
diharapkan untuk menempelkan tali yang
Sumber: Dokumentasi Kegiatan Pelatihan ABCD
di Kelurahan Layana Indah dan Tondo,17 - 25 July 2019, PKPA
sudah membentuk spider web. Setelah tali
sesuai dengan ukuran, maka tali dipindahkan dan ditempelkan ke dinding, dengan cara
peserta berjalan beriringan atau bersamaan agar tali tetap berbentuk spider web. Ketika
sudah ditempelkan, maka setiap peserta harus menandai di bagian mana talinya untuk
ditempelkan kertas karton yang berisikan nama, dan satu kata pemberdayaan atau
aktivitas ekonomi yang dipilih.
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b. Perkenalan nama dan menginformasikan jumlah keluarga dan satu kata untuk ekonomi
lebih baik
Setiap peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan nama, jumlah anggota
keluarga dan satu kata ekonomi lebih baik. Satu kata untuk ekonomi lebih baik
misalnya, kerja keras, perencanaan, kerjasama, partisipasi dan lain sebagainya. Lalu
setelah perkenalan, fasilitator menanyakan kepada peserta makna dari satu kalimat
yang dipilih. Hal ini bertujuan memahami pilihan kata yang dipilih adalah benar dan
dapat menggali pengetahuan baru antar sesama peserta.
Kesimpulan :
Fasilitator menyampaikan kepada peserta, bahwa sesi perkenalan bagi peserta
sudah dilakukan dengan baik. Kita sudah saling mengenal, diharapkan dengan
perkenalan di awal ini kita bisa aktif berkomunikasi dan diskusi dalam kelompok
nantinya. Kita berkumpul di sini adalah satu keluarga, dimana kita semua
memiliki satu visi dan senasib dan mau maju untuk melakukan perubahan hidup
yang lebih baik dengan belajar dan terus belajar.
2. MODUL MENGGALI HARAPAN PESERTA
Waktu pelaksanaan

: 30 menit

Metode 			: Ceramah
Peralatan pendukung

: Karton/metaplan, spidol, double tip/selotip kertas

Setelah sesi perkenalan selesai, dilanjutkan dengan peserta diminta untuk menuliskan
harapan. Dalam hal ini harapan yang dituliskan bisa harapan terhadap kegiatan yang
dilaksanakan, atau harapan dalam satu tahun ke depan baik terhadap keluarga maupun
desa (komunitas) agar kehidupan keluarga atau masyarakat menjadi lebih baik.
Peserta mulai menuliskan harapannya masing masing, baik untuk kegiatan pelatihan yang
sedang berlangsung, maupun harapannya terhadap perubahan ekonomi keluarga yang
lebih baik. Setelah menuliskan harapannya, fasilitator meminta peserta untuk membacakan
harapan tersebut, dan menempelkan di kertas yang telah disediakan oleh panitia atau di tali
spider web yang sudah ditanda nama sebelumnya.
Catatan :
Penting dalam hal ini untuk fasilitator mengetahui tentang harapan apa saja
yang dituliskan peserta, agar bisa dihubungkan dengan kegiatan yang akan akan
dilakukan secara bersama-sama. Fasilitator menyampaikan kepada peserta
harapan yang mana saja yang mungkin bisa dicapai dalam waktu dekat dengan
mengikuti kegiatan ini, dan harapan yang mana yang dapat dicapai dalam waktu
yang akan datang, tentunya dengan melanjutkan rencana tindak lanjut yang
dihasilkan dari pelatihan ABCD.
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Kesimpulan :
Fasilitator menyampaikan kepada peserta, terima kasih atas harapan yang
sudah dijelaskan dan disampaikan kepada kita semua di sini. Kita akan melihat
dan mengingat harapan dari masing-masing peserta. Akankah bisa kita capai
selama proses kegiatan dan mana harapan yang akan kita bisa pada masa yang
akan datang. Ini menjadi motivasi dan penyemangat bagi kita semua untuk terus
mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan niat yang baik.
3. MODUL MEMBUAT ATURAN KELAS SELAMA PROSES PELATIHAN
Waktu pelaksanaan

: 30 menit

Metode 		

: Ceramah

Peralatan pendukung : Karton/metaplan/block note, spidol, double tip/selotype kertas
Sesi setelah menggali harapan, peserta diminta untuk membuat aturan kelas secara
partisipatif. Beberapa aturan yang bisa direkomendasikan antara lain yaitu :
1. Waktu dimulainya kegiatan
2. Istirahat, sholat dan makan (Ishoma)
3. Waktu berakhirnya kegiatan
4. Tidak ada diskusi di dalam diskusi
5. Menghargai pendapat teman
6. Peserta harus aktif
7. Tidak boleh merokok di dalam ruangan
8. HP harus dimatikan
9. Hal-hal lain yang dapat mendukung proses kegiatan atau belajar dapat berjalan
dengan baik, efektif dan lancar
Selain itu peserta akan dibagi kelompok, dengan meminta peserta untuk menyebutkan angka
1 sampai 4 secara berulang. Kelompok yang dibentuk secara partisipatif terdiri dari :
1. Kelompok review
2. Kelompok time kipper
3. Kelompok penggembira
4. Kelompok pembersih
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Setiap kelompok akan bertugas setiap harinya secara bergantian. Tujuan dari adanya
kelompok adalah agar semua kelompok dapat terlibat secara aktif dalam setiap proses
kegiatan, karena pada dasarnya kegiatan adalah dari kita untuk kita.
Kesimpulan :
Fasilitator menyampaikan kepada peserta, untuk mendukung proses belajar kita
agar berjalan dengan baik dan dalam situasi yang kondusif sudah ada aturan di
dalam kelas yang harus kita ikuti bersama. Aturan ini penting agar setiap orang
dapat berperan aktif dalam setiap sesinya dan mengambil peran dari apa yang
telah disepakati bersama.

4. MODUL IDENTIFIKASI KISAH SUKSES INDIVIDU DAN DESA
Waktu pelaksanaan

: 240 menit

Metode

: Pemutaran film, games, ceramah, diskusi kelompok dan 		
presentasi

Peralatan pendukung : Karton/metaplan/block note, spidol, double tip/selotip kertas
Melakukan kajian dan analisis terhadap kisah sukses individu maupun desa (komunitas)
dari masa dulu sampai saat ini. Setiap individu akan diminta menuliskan cerita sukses
yang pernah dialami selama dia masih bersama dengan keluarga sampai saat ini (sudah
berkeluarga). Begitupun dengan keberhasilan yang diraih sebuah komunitas (desa) dari
masa lalu sampai masa kini. Secara berkelompok baik cerita sukses individu maupun desa
(komunitas) akan dibacakan satu demi satu. Kartu yang sudah dibaca akan ditempelkan
pada spider web di masing masing nama.
Kesuksesan dan keberhasilan yang diraih bukanlah datang sendiri begitu saja akan
tetapi didukung oleh banyak hal yaitu adanya motivasi, dukungan, keuletan, kesabaran,
kerjasama dan faktor lainnya. Kesuksesan dan faktor-faktor pendukung tersebut akan
diidentifikasi menjadi prinsip dan nilai yang harus dianut jika masyarakat tersebut ingin
meraih keberhasilan atau kesuksesan khususnya untuk melakukan perubahan yang lebih
baik dalam ekonomi dan sosial. Dengan faktor-faktor pendukung yang dimiliki dapat menjadi
modal penggerak untuk sebuah perubahan.
Dari kegiatan ini fasilitator dapat melakukan analisis perubahan dari masa lalu dan masa
saat ini. Beberapa situasi dan kondisi yang menjadi faktor perubahan dapat diidentifikasi
secara bersama sama. Beberapa yang dapat dipotret terjadinya perubahan atau pergeseran
dari masa lalu ke masa saat ini adalah sebagai berikut :
1. Adanya konflik antar masyarakat atau dengan perusahaan
2. Adanya bencana alam
3. Situasi politik di masyarakat
4. Alih fungsi lahan yang disebabkan kebijakan pemerintah dan trend di masyarakat
5. Kemiskinan dan kondisi sosial saat ini
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Catatan:
Waktu yang dibutuhkan bisa berubah lebih cepat dan lama, tergantung dengan
kemampuan peserta. Karena pada umumnya peserta ABCD adalah masyarakat
yang memiliki kemampuan membaca dan menulis tidak sama. Di sini fasilitator
juga akan mengambil kerja untuk membantu peserta memahamkan tentang cerita
sukses, dan menuliskan cerita sukses tiap individu. Dan pada kesempatan inilah,
kadang masyarakat baru belajar menulis dan membaca.
Kesimpulan :
Fasilitator menyampaikan bahwa dari proses kita melakukan identifikasi kisah sukses
baik secara individu maupun berkelompok, kita dapat mengambil pelajaran dan kita
mengetahui bahwa kesuksesan itu bukan hal yang mudah dan bukanlah yang sulit.
Selagi kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh akan ada hasil yang kita
petik, tantangan dan cobaan yang dihadapi adalah awal dari sebuah keberhasilan.
Merpati saja tidak pernah ingkar janji, apalagi sang pencipta yang sangat tahu umatnya.
Siapapun yang mau berusaha maka akan diberikan ganjaran hasil yang sebanding.
Baik kita tanam, maka hasilnya akan lebih baik, buruk yang kita tanam, maka hasilnya
lebih buruk. Jadi harapannya, marilah kita bersama sama berusaha untuk melakukan
usaha yang terbaik dalam hidup kita.

Tabel 2. Contoh Kisah Kesuksesan Individu Desa Bangga Dusun 2
No.

Cerita Keberhasilan

Faktor Pendukung

01.

Kesuksesan dalam berjualan makanan, berjualan binte, berjualan
kue, berjualan beras, sehingga dapat menyekolahkan anak anak.

1. Rajin tidak malas berusaha
2. Tekun
3. Bersyukur dan berdoa
4. Gembira
5. Ketersediaan Modal Usaha
6. Keluarga yang mendukung

02.

Keberhasilan dalam bertani, jagung, padi coklat dan rica

1. Kerja keras
2. Sabar
3. Rajin tidak malas berusaha
4. Tekun
5. Bersyukur dan berdoa
6. Gembira
7. Keluarga Yang mendukung

03.

Sukses dalam beternak ayam, beternak kambing, beternak, sapi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kerja keras
Sabar
Rajin tidak malas berusaha
Tekun
Bersyukur dan berdoa
Gembira
Keluarga Yang mendukung
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04.

Sukses menyekolahkan anak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kerja keras
Sabar
Rajin tidak malas berusaha
Tekun
Bersyukur dan berdoa
Gembira
Keluarga yang mendukung

05.

Keberhasilan menjadi tukang bangunan dan merancang bangunan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kerja keras
Sabar
Rajin tidak malas berusaha
Tekun
Bersyukur dan berdoa
Gembira
Keluarga Yang mendukung
Mendesain dan merancang rumah

06.

Keberhasilan menjadi penjahit pakaian

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kerja keras
Sabar
Rajin tidak malas berusaha
Tekun
Bersyukur dan berdoa
Gembira
Keluarga Yang mendukung

Sumber : Laporan Pelaksanaan ABCD di Desa Bangga, 28 Agustus – 1 September 2019, PKPA
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Tabel 3. Contoh Kisah Kesuksesan Desa (komunitas) Damak Maliho
No.
01.

Cerita Keberhasilan
Kelebihan sumber daya alam yang dimiliki Desa Damak Maliho sejak tahun 60an ada 2, yaitu padi (untuk dataran rendah) dan karet
(untuk dataran tinggi). Pada tahun 60an Desa Damak Maliho terkenal dengan lumbung padinya. Di masa itu juga para penduduk
cukup terpenuhi kebutuhan hidupnya. Sekitar 75% dari masyarakat di Desa Damak Maliho memilih untuk bersawah (mangula
padi), dimana sebagian hasil panennya dijual ke kilang padi yang
ada di Bangun Purba, dan sebagian digunakan untuk kebutuhan
sehari-hari.

Faktor Pendukung
Faktor keberhasilan :
1. Ketersediaan lahan
2. Ada skill di bidang pertanian padi.
3. Mengerti situasi alam
4. Adanya gotong royong.
5. Perkembangan hama sangat sedikit
6. Pertaniannya secara organik.

Seiring berjalanya waktu datanglah perusahaan perusahaan asing
yang mengambil alih tanah yang tidak memiliki surat kepemilikan
(tanah peninggalan Belanda) yang diolah oleh masyarakat sekitar.
Ada juga yang menjual tanahnya ke perusahaan asing tersebut karena sudah tidak adanya alur irigasi yang baik.
02.

Kelebihan sumber daya alam ada di tiga sektor, yaitu padi, karet,
dan sawit. Di sekitaran tahun 70an dahulu Desa Damak Maliho
banyak memiliki masyarakat yang bekerja di sektor pertanian. Fakta
sejarah yang ada, bahwasanya dulu luas lahan pertanian di desa
Damak Maliho ini mencapai sekitar 70 Ha.
Seiring waktu dengan naiknya permintaan akan karet di tahun 80an
juga mempengaruhi mata pencaharian masyarakat yang beralih ke
sektor karet. Hal ini didukung juga dengan adanya pabrik pengolahan karet yang dekat dengan lokasi Desa Damak Maliho yaitu
pabrik NV. PRIMEX (tahun 80an).
Kembali seiring berjalanya waktu, dengan anjloknya harga karet,
maka masyarakat beralih dengan menanam sawit di tahun 2000an.

03.

Dari sekitar tahun 1980-1990 30 KK menanam padi di sawah.
Dan tahun 1990-2005 mereka berpindah ke tanaman sawit dari
sebelumnya juga menanam karet. Dulu luas sawah sekitaran 6
Ha. Dimana hasilnya sekitar 900 karung (50 kg). Hasil ini sebagian
dijual ke kilang Tong Leong dengan harga 500 s/d 700 rupiah /Kg.
Sebagian penduduk juga masih hidup dari hasil karet dengan luas
lahan sekitar 70 Ha. Kurang lebih 200 KK .Dimana hasilnya diambil
oleh agen dengan rata-rata harga Rp.3.500 s/d Rp.4.500/Kg. Tahun
2000 mulailah penanaman sawit dengan harga sekitar Rp.500 s/d
Rp.700/Kg.
Pada tahun 1980 sampai 1997 sebagai masyarakat juga bekerja
sebagai karyawan di perkebunan NV. PRIMEX dan PTPN VI Bangun
Purba. Namun setelah krisis moneter di tahun 1998 tidak ada lagi
penerimaan di perkebunan.

Keberhasilan untuk sektor tanaman ;
1. Padi
- Letak geografis di dataran rendah.
- Irigasi yang memadai.
- Pengetahuan turun-temurun.
- Kentalnya budaya gotong royong.
- Masih kurangnya hama.
- Menggunakan bibit unggul.
2. Karet
- Harga yang tinggi.
- Kondisi tanah yang subur.
- Tersedianya pabrik terdekat.
- Kebutuhan dunia yang tinggi.
3. Sawit
- Anjloknya harga karet dan meningkatnya permintaan sawit.
- Meningkatnya harga CPO.
- Tanaman yang relatif mudah
diurus.
1. Karena banyaknya permintaan pasar
yang tinggi sehingga harga naik juga
ditambah dengan harga tukar dollar
dengan rupiah yang juga tinggi.
2. Dengan banyaknya penggunaan CPO
yang banyak di pasaran bukan hanya
minyak goreng tetapi juga untuk
kosmetik dan lain-lain. Maka harga
sawit juga mengalami kenaikan hingga sekarang ini sekitar Rp.1.000 s/d
Rp.1.400 / Kg.

Sumber : Laporan Pelaksanaan ABCD di Desa Damak Maliho, 14 – 22 September 2020, PKPA

38

Modul Asset Bassed Community Driven (ABCD)

5. MODUL IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN 					
(INSTITUSI, ASOSIASI DAN SEKTOR BISNIS)
Waktu pelaksanaan

: 360 menit

Metode
		

: Pemutaran film, games, ceramah, diskusi kelompok dan 		
Presentase

Peralatan pendukung : Karton/metaplan/block note, spidol, double tip/selotip kertas
Sebelum sesi mengidentifikasi institusi dan asosiasi dilakukan, maka setiap kelompok
diminta untuk melakukan review atau evaluasi terhadap kegiatan hari pertama. Hal ini
bertujuan agar setiap peserta memahami apa yang dihasilkan dari setiap kegiatan, termasuk
pembelajaran baiknya yang dirasakan setiap sesinya. Sesi review atau evaluasi dilakukan
selama 30 – 45 menit.
Sebelum melakukan kerja kerja mengidentifikasi potensi pemangku kepentingan (institusi,
asosiasi dan sektor bisnis). Masyarakat diberikan pemahaman institusi, asosiasi dan sektor
bisnis. Institusi merupakan salah satu fokus perhatian dari hukum. Sebab mekanisme yang
ada berhubungan erat dengan aturan politik dan penegakkan hukum lainnya. Sedangkan
lembaga merupakan salah satu organisasi formal yang pada dasarnya memberikan
pelayanan penuh terhadap masyarakat. Sedangkan sektor bisnis adalah kelompok usaha
baik individu maupun kelompok yang berorientasi pada keuntungan atau profit.
Setelah peserta paham akan masing masing pemangku kepentingan (institusi, asosiasi dan
sektor bisnis), peserta yang sudah ada di kelompok diminta untuk melakukan identifikasi
terhadap masing masing klaster, dengan melengkapi dengan informasi sebagai berikut :
Tabel 4. Identifikasi Institusi, Asosiasi dan Sektor Bisnis
Jenis Pemangku Kepentingan

Fasilitas

Keahlian

Layanan

Institusi
Asosiasi
Sektor Bisnis

Identifikasi potensi pemangku kepentingan ini dimaksudkan agar masyarakat tahu bahwa
keberhasilan tidak akan datang dengan bekerja sendirian akan tetapi butuh dukungan dan
banyak pihak yang harus dilibatkan. Diharapkan dengan adanya layanan, fasilitas dan
keahlian dari seluruh stakeholder yang ada akan dapat mendukung rencana program yang
disusun oleh masyarakat.
Setelah semua pihak pemangku kepentingan dapat diidentifikasi beserta dengan keahlian,
fasilitas dan layanan, peserta diminta untuk menuliskan kelompok pemangku kepentingan.
Lalu setelah semua pemangku kepentingan dituliskan, peserta diminta menyusun bagaimana
pola hubungan mereka saat ini, siapa dekat dengan siapa. Setelah semua kartu pemangku
kepentingan disusun berdasarkan situasi yang ada, maka peserta diminta pendapatnya
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apakah hubungan yang saat ini sudah dianggap baik dan mampu mendorong dan
mewujudkan kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat. Jika para peserta menganggap
dari posisi yang ada belum bisa mendorong pada perubahan masyarakat yang lebih baik,
maka masyarakat diberikan kesempatan untuk menyusun kartu kartu tersebut dalam
kertas pola hubungan masa yang akan datang. Harapannya dengan membuat rencana
pola hubungan yang akan datang lebih dari yang saat ini dan mampu berkontribusi pada
perubahan hidup yang lebih baik.
Gambar 32. Contoh Pola Hubungan Saat Ini
dan Masa yang Akan Datang di Desa Damak Maliho
Pola Hubungan Saat Ini

Pola Hubungan Masa yang akan datang

Kesimpulan :
Fasilitator menyampaikan kepada peserta, kita sudah menyelesaikan tahapan
mengidentifikasi pemangku kepentingan yang ada di dalam desa/kelurahan kita.
Mohon diingat bagi kita semua untuk menuju keberhasilan atau kesuksesan tidak bisa
dilakukan sendiri. Akan butuh dukungan dari banyak pihak termasuk institusi, asosiasi
dan sektor bisnis yang ada di lingkungan tempat kita tinggal. Selain itu kita sudah
melihat dengan nyata bagaimana hubungan antara institusi, asosiasi dan sektor bisnis
yang ada di lingkungan tempat kita tinggal. Bahkan kita juga meletakkan harapan
bersama-sama bahwa hubungan antara 3 pihak ini kedepan harus menjadi lebih baik,
untuk bisa bersama-sama mendukung rencana masa depan kita nantinya.
6. MODUL IDENTIFIKASI KEAHLIAN INDIVIDU, KELUARGA DAN MASYARAKAT
Waktu pelaksanaan
Metode
			

: 360 menit
: Pemutaran film, games, ceramah, diskusi kelompok dan 		
Presentase

Peralatan pendukung : Karton/metaplan/block note, spidol, double tip/selotip kertas
Sebelum sesi mengidentifikasi keahlian, individu, keluarga dan masyarakat, maka kelompok
peserta diminta untuk melakukan review atau evaluasi terhadap kegiatan hari pertama.
Hal ini bertujuan agar setiap peserta memahami apa yang dihasilkan dari setiap kegiatan,
termasuk pembelajaran baiknya yang dirasakan setiap sesinya. Sesi review atau evaluasi
dilakukan selama 30 – 45 menit.
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Peserta yang dari awal sudah berkelompok dibagikan kertas metaplan dan kertas plano.
Setiap kelompok diminta untuk melakukan identifikasi terhadap keterampilan dan keahlian
yang dimiliki seluruh keluarga dan masyarakat yang tinggal di dalam desa (komunitas).
Setiap keahlian dicatat dengan baik dengan aturan satu kertas metaplan akan diisi satu
keterampilan atau keahlian.
Setelah semua keahlian dicatat, maka peserta harus diberikan pemahaman tentang jenisjenis keahlian yang dapat digolongkan kepada :
1. Keahlian umum
Keahlian umum, ada keahlian yang bersifat sangat umum dimiliki oleh individu seperti
memasak, mencuci, mengendarai kendaraan, menulis, berpidato, membuat kue, main
bola dan lain lain.
2. Keahlian mengorganisir masyarakat
Keahlian ini adalah keahlian dalam melakukan kerja kerja mengorganisir, berkelompok
dan lain lain, misalnya gotong royong, event organizer, kegiatan perayaan atau
perlombaan.
3. Keahlian berwirausaha
Keahlian berwirausaha adalah keahlian yang dimiliki individu dalam kaitannya dengan
kegiatan usaha atau dagang, misalnya melayani pelanggan, menyusun rencana
anggaran belanja, menyusun stok barang, menghitung harga jual, pembukuan dan lain
lain.
4. Keahlian seni dan budaya
Keahlian khusus terkait dengan kegiatan seni dan budaya misalnya, menyanyi, menari,
melukis, membuat patung, mendongeng, memahat, menyulam, dll.
Selain itu masyarakat juga diberikan pemahaman tentang hobi, pengalaman dan
kemampuan. Dalam hal ini hobi adalah kegiatan yang menyenangkan dilakukan sekali
sekali pada waktu luang, dan tidak menjadi rutinitas harian. Dalam dunia kerja istilah
pengalaman juga digunakan untuk merujuk pada pengetahuan dan keterampilan tentang
sesuatu yang diperoleh lewat keterlibatan atau berkaitan dengannya selama periode tertentu.
Secara umum, pengalaman menunjuk kepada mengetahui bagaimana atau pengetahuan
prosedural, daripada pengetahuan proposisional. Pengalaman dilakukan secara rutin dan
terus menerus dalam usaha meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pendapatan.
Kemampuan adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan berbagai tugas dalam
suatu pekerjaan. Kemampuan diikuti dengan dokumen kompetensi yang dilegalkan seperti
ijazah dan sertifikat kelulusan.
Keahlian yang sudah dicatat akan digolongkan kedalam keahlian umum, keahlian
mengorganisir masyarakat, keahlian berwirausaha, keahlian seni dan budaya yang kemudian
diletakan dalam taraf hobby, pengalaman dan kemampuan dan kapasitas diri.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui jenis keahlian apa saja yang dimiliki masyarakat,
sehingga menjadi modal dasar dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat. Selain
itu jika nantinya dibutuhkan keahlian yang tidak didapati di dalam masyarakat, maka keahlian
yang mana yang diharapkan untuk bisa mendukung program. Tentunya akan dilihat keahlian
yang dimiliki institusi atau asosiasi terdekat. Selain mudah dalam mengaksesnya, juga akan
mendapatkankan biaya yang cukup efisien daripada mendatangkan tenaga ahli dari luar
lingkungan mereka tinggal.
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Catatan :
Dari pelatihan yang sudah dilakukan proses identifikasi yang membutuhkan waktu
yang lama adalah lebih banyak kepada usaha atau bisnis individu yang berskala kecil
dan menengah. Sehingga waktu untuk melakukan identifikasi di Institusi, asosiasi dan
sektor bisnis membutuhkan waktu lebih dari 1 hari.
Pentingnya memetakan secara detail, juga memberikan keuntungan bagi peserta karena
dengan peta ini akan diketahui seberapa banyak penyebaran UMKM di komunitas,
dan seberapa besar peta persaingan usaha. Analisis antara penyebaran pelaku UKM
dengan kebutuhan pasar masyarakat sudah terpenuhi atau belum. Selain itu masyarakat
lebih paham dan mengerti ketika membutuhkan informasi kemana harus mengakses
perizinan, bantuan di desa atau di tempat tinggal karena mereka sudah mengetahui
fasilitas dan layanan dari masing masing institusi, asosiasi dan sektor bisnis.

Kesimpulan :
Fasilitator menyampaikan kepada peserta, saat ini kita sudah mengetahui keahlian
apa saja yang kita miliki baik dalam tataran hobi, pengalaman dan kemampuan
untuk mendukung rencana yang akan kita bangun bersama. Keahlian ini menjadi
salah satu hal yang penting untuk mendukung kesuksesan atau keberhasilan.
Keahlian yang dimiliki akan membantu dalam membagi peran nantinya di
kelompok. Dari sini kita sudah memiliki peta kekuatan keahlian, dan kita tahu
seandainya nanti membutuhkan tenaga ahli maka yang prioritas untuk digunakan
adalah tenaga ahli yang tersedia di desa dan bukan dari pihak luar. Jika sudah
dipastikan benar benar, bahwa tenaga ahli yang dibutuhkan tidak ada atau tidak
tersedia, maka kita baru menggunakan pihak luar untuk berkontribusi.

Table 5. Contoh Asosiasi di Desa Damak Maliho
Nama
Organisasi
PKPA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fasilitas

Keahlian

Taman bermain
Ruang bermain
Gedung
Kendaraan
Peralatan kantor
Tenaga ahli

1. Melindungi anak
2. Forum anak
3. Forum perempuan

Layanan
1.
2.
3.
4.

6.
7.
8.

Pengadaan hukum anak
Sanggar belajar anak jalanan
Pengaduan hukum perempuan
Pendidik sebaya untuk kesehatan
reproduksi gender, hak perempuan,
narkoba, HIV/AIDS.
Program emergency AID, advokasi
kebijakan daerah dan nasional untuk
perlindungan anak dan perempuan
Ruang anak & perpustakaan
Program pemberdayaan masyarakat
Riset penelitian.

5.

Gapoktan
(Gabungan
Kelompok Tani)

1.
2.
3.
4.

Tenaga Ahli
Gedung
Modal
Lahan

1. Penyuluhan
2. Melindungi petani

1.
2.
3.
4.

Memberi modal ternak
Pemberian bibit tanaman
Asuransi ternak
Koperasi simpan pinjam

SPSI

1.
2.
3.
4.

Lahan
Kantor
Tenaga ahli
Modal

1. Pertanian
2. Peternakan

1.
2.
3.
4.

Memberi modal ternak
Pemberian bibit tanaman
Asuransi ternak
Koperasi

Karang Taruna

(-)

Kerajinan tangan

Non aktif

sumber : Laporan pelaksanaan ABCD di desa Desa Damak Maliho, 14 – 22 September 2020 (PKPA)
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Table 6. Contoh Identifikasi Institusi di Desa Damak Maliho
Nama
Institusi

Fasilitas

Keahlian

Layanan

Pemerintahan
Desa

1.
2.
3.
4.

Komputer
Alat tulis
Balai desa
Bangunan kantor

1. Mengoperasikan komputer
2. Membuat data statistik
3. Membuat database desa

1.
2.
3.
4.

Membuat KTP
Membuat KK
Data penduduk
Surat menyurat.

PKK
(Pemberdayaan
Kesejahteraan
Keluarga)

1. Alat-alat pertanian.
2. Bibit tanaman
3. Alat pemeriksaan
kesehatan

1. Membuat TABULAMPOT
(tanaman obat dalam pot).
2. Melayani manula
3. Membuat tanaman gizi

1. Hasil dari TABULAMPOT
dibagikan kepada para
anggota PKK.
2. Melakukan pemeriksaan
kesehatan sederhana.
3. Pemberian makanan tambahan seperti bubur dan susu.

Posyandu

1. Timbangan bayi
2. Obat-obatan
3. Alat ukur tinggi
badan
4. Alat ukur stunting
5. Buku KMS
6. Buku daftar hadir
ibu dan balita.

1. Bidan desa
2. Kader posyandu
3. Membuat / menciptakan
kesehatan bayi dan balita.

1. Menimbang berat badan bayi
dan balita.
2. Pembagian obat-obatan
3. Mengukur tinggi bayi dan
balita
4. Pemeriksaan ibu hamil.
5. Pembagian makanan seperti
bubur, susu, dan telur.

sumber : Laporan pelaksanaan ABCD di desa Desa Damak Maliho, 14 – 22 September 2020 (PKPA)

Table 5. Contoh Asosiasi di Desa Damak Maliho
Jenis Usaha
Bisnis
Perorangan

Nama

Fasilitas

Keahlian

Layanan

Dadang

Mesin las

Mengelas

Pembuatan jerjak dan
boomber mobil

Marisi

1. Timbangan truk
2. Gudang

1. Menumbangkan
sawit.
2. Melihat kadar sawit

1. Bantuan sosial
2. Jual beli sawit.

Mir Mahmud/
Dogol

Bengkel

Memperbaiki mobil dan
motor

Memperbaiki mobil dan
motor

Diman

Mesin doorsmeer dan
alat

Mencuci mobil dan
motor

Mencuci mobil dan motor

Suwondo

Along-along dan sayur
mayor dan lain-lain.

Berdagang

Menjual kebutuhan pokok.

sumber : Laporan pelaksanaan ABCD di desa Desa Damak Maliho, 14 – 22 September 2020 (PKPA)
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7. MODUL IDENTIFIKASI SUMBER DAYA ALAM
Waktu pelaksanaan
Metode
				

: 360 menit
: Pemutaran film, games, ceramah, diskusi kelompok dan 		
presentase

Peralatan pendukung : Karton/metaplan/block note, spidol, double tip/selotip kertas
Sebelum sesi mengidentifikasi sumber daya alam, keluarga dan masyarakat, maka kelompok
peserta diminta untuk melakukan review atau evaluasi terhadap kegiatan hari pertama.
Hal ini bertujuan agar setiap peserta memahami apa yang dihasilkan dari setiap kegiatan,
termasuk pembelajaran baiknya yang dirasakan setiap sesinya. Sesi review atau evaluasi
dilakukan selama 30 – 45 menit
Setiap peserta yang ada di dalam kelompok akan dibagikan tugas melakukan aktivitas
transek yaitu melakukan perjalanan dari dataran tinggi ke dataran rendah. Aktivitas ini
biasanya dilakukan dengan berjalan kaki secara bersama sama. Sebelum kegiatan transek
dilakukan semua orang dikumpulkan menjadi satu di satu area, melakukan doa bersama dan
mengatur rute perjalanan, setelah itu baru perjalanan.
Hal ini dimaksudkan agar masyarakat benar benar tahu bagaimana geografi dan bentuk
demografi wilayah mereka tinggal. Mereka akan benar benar tahu, dimana lokasi hutan sebagai
sumber ketahanan mata air dan udara yang dibutuhkan dalam sirkulasi hidup (umumnya di
daerah dataran tinggi), dimana hunian sebagai tempat tinggal dan berinteraksi secara sosial,
dimana lahan kosong, dimana lahan yang digunakan sebagai sumber mata pencaharian
(umumnya difungsikan sebagai perkebunan dan pertanian), dan dimana dataran rendah
(umumnya sampai ke pantai atau daratan). Selain itu masyarakat akan mengetahui batas-batas
daerah mereka tinggal dengan daerah lain, dan tahu potensi bahaya dan ancaman yang akan
muncul dari situasi yang ada saat ini. Selain itu masyarakat akan benar benar tahu vegetasi
tumbuhan dan hewan apa saja yang mampu bertahan di sekitar mereka tempat tinggal.

Hasil dari kegiatan transek ini dituangkan dalam peta, dan diberikan tanda tanda berbeda
dari setiap lokasi. Selain itu masyarakat akan mengidentifikasi tumbuhan dan hewan yang
hidup dari mulai dataran tinggi sampai ke dataran rendah. Kegiatan ini bertujuan agar
masyarakat mengetahui potensi alam yang dimiliki dan ada di sekitar lingkungan mereka
tinggal. Ini akan dihubungkan dengan program yang dirancang dengan sumber daya alam
yang mendukung.
Gambar 34. Contoh identifikasi tumbuhan
dan hewan Kelurahan Tondo, Kec. Mantikulore

Gambar 33. Contoh peta
Kelurahan Tondo, Kec. Mantikulore

Sumber : Laporan pelaksanaan ABCD di kelurahan Tondo & Layanan Indah, 17 – 25 July 2019, PKPA
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Gambar 35. Contoh Kegiatan transek masyarakat di kelurahan Tondo, Layanan Indah (Sulawesi Tengah & Desa Martebing,
Sumatera Utara
Sumber : Laporan pelaksanaan ABCD di kelurahan Tondo & Layanan Indah, 17 – 25 July 2019, & Desa Martebing 5 – 13 Oktober 2020, PKPA

Catatan :
Kegiatan transek pada umumnya membutuhkan waktu setengah hari, dan setelah
itu peserta akan kembali ke rumah untuk mengganti pakaian yang kotor dari setelah
melakukan transek. Setelah istirahat siang yang diisi dengan ibadah dan makan siang,
baru peserta akan kembali masuk dalam kegiatan untuk melakukan proses membuat peta
dan mengidentifikasi vegetasi tumbuhan dan hewan yang diperoleh dari proses transek.
Kesimpulan :
Fasilitator menyampaikan kepada peserta, begitu banyaknya sumber daya alam
yang kita miliki di desa. Ini tidak akan kita dapatkan jika kita tidak benar benar
memperhatikan dan mengetahui jika kita tidak melakukan perjalanan dari dataran
tinggi ke dataran rendah. Dari sini kita bisa mengetahui banyak informasi bahwa
ternyata masih banyak vegetasi tumbuhan yang ada di sekitar tempat tinggal
kita. Kita dapat mengetahui jenis tanaman dan hewan apa yang dapat hidup dan
bertahan untuk dikembangkan di masa depan. Kita dapat mengetahui lokasilokasi mana saja di sekitar tempat tinggal yang masih rentan dengan bencana
longsor dan banjir. Kita harus juga paham alam yang ada di sekitar kita ternyata
tidak terjaga dengan baik oleh kita, karena di sekitar hutan masih banyak
penebang hutan yang sembarangan dan akan berdampak buruk pada masa
yang akan datang. Kita juga dapat mengidentifikasi lahan-lahan potensial untuk
dikembangkan sebagai lahan pertanian atau peternakan. Ini akan kita jadikan
acuan dan bahan dalam pengembangan program ke depan.
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8. MODUL KERANJANG BOCOR KELUARGA DAN DESA
Waktu pelaksanaan

: 360 menit

Metode

: Pemutaran film, games, ceramah, diskusi kelompok dan
Presentase

Peralatan pendukung : Karton/metaplan/block note, spidol, double tip/selotip kertas
Sebelum sesi mengidentifikasi keranjang bocor keluarga dan desa, maka kelompok peserta
diminta untuk melakukan review atau evaluasi terhadap kegiatan hari pertama. Hal ini
bertujuan agar setiap peserta memahami apa yang dihasilkan dari setiap kegiatan, termasuk
pembelajaran baiknya yang dirasakan setiap sesinya. Sesi review atau evaluasi dilakukan
selama 30 – 45 menit.
Peserta diminta untuk menuliskan keranjang bocor keluarga berupa pengeluaran yang sudah
terjadi di dalam keluarga dalam harian, mingguan, bulanan dan tahunan secara masing
masing individu di dalam buku yang sudah dibagikan. Setelah itu masyarakat diharapkan
dapat menuliskan pendapatan yang diperoleh anggota keluarga dalam satu periode tertentu
apakah harian, mingguan atau bulanan. Lebih lanjut fasilitator akan mengajak peserta
melakukan refleksi, kajian atau analisis terhadap keranjang bocor keluarga. Masyarakat
diberikan kesempatan untuk melihat semua pengeluaran dan pendapatan. Fasilitator
bertanya pada peserta apakah dari sini telah tercipta keseimbangan dalam hal penerimaan
dan pengeluaran, atau lebih besar pengeluaran dibandingkan pemasukan. Walau banyak
kasus penerimaan tidak sebanding dengan banyaknya pengeluaran.
Setelah itu fasilitator akan memberikan pemahaman kepada peserta bahwa kemiskinan
yang terjadi di dalam masyarakat bukan semata kurangnya uang, akan tetapi tata kelola
uang yang salah atau kurang tepat dalam keluarga. Banyak keluarga tidak melakukan
sistem perencanaan dalam mengelola keuangan keluarga, dan ini berakibat pada ketiadaan
uang sebelum masa gajian. Dampak lebih buruknya masyarakat akan terlilit hutang dalam
memenuhi kebutuhan hidup. Banyak masyarakat belum bisa memisahkan antara kebutuhan
dengan keinginan hidup. Masyarakat dipahamkan jika akan melakukan perubahan hidup,
bukan semata mencari uang yang lebih banyak, tapi bagaimana melakukan tata kelola
keuangan yang lebih baik dan kemudian melakukan upaya meningkatkan perekonomian
dengan berbagai kegiatan program bersama. Masyarakat ditekankan untuk bisa
memisahkan antara kebutuhan dan keinginan, dan membuat perencanaan keuangan
keluarga sekaligus bisa memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan bisnis. Selain
itu fasilitator menyampaikan bahwa sebuah kemiskinan hanya bisa dirubah oleh keluarga
itu sendiri dan bukan orang lain atau negara. Kemiskinan hanya bisa dirubah dengan
melakukan perencanaan keuangan keluarga, pembagian peran dan mengoptimalkan semua
potensi yang ada dalam keluarga.
Fasilitator memberikan tip dan trik dalam mengelola keuangan keluarga dengan cara sebagai
berikut :
1. Menuliskan pengeluaran dalam satu periode tertentu (bulanan)
2. Mereview pengeluaran untuk menentukan mana kebutuhan dan mana keinginan
3. Pengeluaran yang sudah dipilih menjadi kebutuhan akan dipindahkan menjadi rencana
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keuangan keluarga
4. Menetapkan persentase keinginan yang harus dipenuhi
5. Menyisakan dana berjaga dalam kondisi tertentu dan dapat menjadi dana investasi jika
tidak digunakan
6. Membuat kantong amplop untuk setiap rencana kebutuhan yang sudah direncanakan
7. Mengelola kebutuhan keluarga dengan sistem stock, penggunaan yang efisien dan
membagi peran di keluarga agar pengeluaran dan kualitas kesehatan dapat terjaga
Setelah mereka paham dan mengerti tentang posisi keranjang bocor keluarga, dan
menemukan berbagai cara untuk bisa mengatasi kebocoran tersebut maka fasilitator dapat
berpindah ke sesi identifikasi keranjang bocor desa.
Peserta dibagi dalam kelompok laki laki dan perempuan, lalu setiap kelompok dibagikan
kertas plano masing masing kelompok, dan fasilitator mengajak peserta untuk kembali
mengidentifikasi keranjang bocor desa. Peserta dibagi perannya dalam setiap kelompok,
siapa yang akan menggambar ember atau keranjang bocor, dan siapa yang akan
mengidentifikasi uang yang masuk dan uang yang keluar dari desa. Setelah selesai
digambar dan diidentifikasi, hasil identifikasi keranjang bocor akan dipindahkan secara
bersama sama.
Gambar 36. Contoh Identifikasi Keranjang bocor
Desa Damak Maliho Kelompok Laki-Laki

Gambar 37. Contoh Identifiaksi Keranjang bocor
Desa Damak Maliho Kelompok Perempuan

Sumber : Laporan pelaksanaan ABCD di kelurahan Tondo & Layanan Indah, 17 – 25 July 2019, PKPA

Masyarakat diajak bersama sama menganalisis dampak apa yang akan terjadi jika tidak
adanya keseimbangan antara dana yang masuk dengan dana yang keluar dari tempat
atau lokasi tempat tinggal mereka. Jika semakin banyak uang keluar dari desa, tanpa
diimbangi dengan dana yang masuk dan berputar di dalam desa maka ancamannya adalah
kemiskinan untuk masyarakat dan generasi yang akan datang. Dari keranjang bocor
tersebut masyarakat akan tahu pengeluaran yang mana yang paling banyak terjadi. Pada
umumnya adalah pengeluaran untuk menutupi kebutuhan rutin harian dari mulai beras,
sayuran, lauk pauk, rokok, jajan anak dan lain-lain. Walau dari sini kita tahu akan ada
ancaman, tetapi ancaman tersebut bisa juga menjadi peluang dalam program yang akan
datang.
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Contoh :
Dalam sesi pelatihan di Desa Damak Maliho, kebutuhan sayur, diperhitungkan
misalnya di satu daerah dengan 4.000 jiwa penduduk tiap hari membutuhkan
sayur untuk dikonsumsi dengan biaya sebesar Rp. 1.000/hari. Maka dalam 1 hari
peredaran uang untuk mendapatkan sayur sebesar Rp. 4.000.000 dan dalam 1
bulan sebesar Rp. 120.000.000. Jika di lokasi tinggal mereka hanya ada 1 atau 2
orang yang memiliki usaha perkebunan dan pertanian, maka ini menjadi peluang
menarik untuk pengembangan usaha sayur mayur, dimana dalam 1 tahun uang
beredar untuk kebutuhan sayur sebesar 1.440.000.000,Catatan :
Biasanya keranjang bocor ini adalah sesi yang menarik bagi peserta, karena dari sini
masyarakat menjadi tahu akan beberapa hal yaitu :
1. Ancaman kemiskinan
2. Peluang pengembangan usaha baru yang potensial
3. Shock baru tahu uang yang masuk di dalam keluarga tidak sedikit
4. Uang pengeluaran lebih banyak daripada uang yang masuk (minus)
5. Sadar bahwa selama berhutang untuk menutupi pengeluaran yang mana
6. Sadar bahwa pengeluaran rokok dan jajanan adalah yang paling besar bila
dibandingkan dengan kebutuhan pokok keluarga (beras, sayur, dan lain lain)
7. Timbul kesadaran untuk melakukan perubahan hidup yang lebih baik dengan
mengelola keuangan keluarga dan berani memutuskan mengurangi uang rokok dan
uang jajan.
8. Butuh pendampingan untuk melakukan komunikasi dengan anak anak dan suami agar
bersama sama mau memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan
Dalam membuat dan menganalisis keranjang bocor dipisahkan antara laki-laki dan
perempuan. Hal ini dilakukan karena cara pandang laki-laki dan perempuan berbeda.
Pada umumnya hal hal kecil dan peka yang berdampak besar pada sebuah keluarga atau
masyarakat lebih bisa dilihat dan dirasakan oleh kelompok perempuan.
Kesimpulan :
Fasilitator menyampaikan kepada peserta, sesi keranjang bocor adalah menarik untuk
menjadi pembelajaran kita bersama. Di sana kita tahu kekuatan ekonomi kita yang dikelola
setiap waktu. Untuk hidup sejahtera dan lebih baik bukan hanya mencari pendapatan
sebanyak-banyaknya. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita mengelolanya.
Tahapan yang lebih baik dalam melakukan tata kelola keuangan keluarga sudah kita bahas
bersama dan sudah trik dan strategi yang diberikan. Tinggal kita mau melakukannya atau
tidak. Lakukan yang sederhana dulu, dengan penetapan kebutuhan dan menjadikannya
daftar perencanaan keuangan keluarga. Setelah tahapan mengelola uang di keluarga sudah
bisa, maka kita sudah bisa untuk merancang usaha. Karena melakukan kegiatan usaha
sangat membutuhkan keahlian dalam melakukan tata kelola keuangan.
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9. MODUL SESI MOTIVASI
Untuk memberikan penyadaran, perubahan cara pandang, perilaku yang berdampak pada
pengambilan keputusan, fasilitator menyediakan beberapa film motivasi. Hal ini bertujuan
agar peserta paham bahwa pelatihan ini akan sangat baik dan bermanfaat jika dilakukan
dengan niat dan dekat yang kuat. Beberapa film yang dapat digunakan sebagai berikut :
1. Lena Maria
2. Kisah inspirasi semut
3. Partisipasi anak
4. Embro dan Pivo
5. Mengembangkan minat dan bakat menjadi keahlian
6. Jejak jejak sukses
7. Ide bisnis kreatif
Catatan :
Film akan dimainkan sebelum sesi materi inti, yang bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran dan cara berpikir, sehingga berdampak pada pengambilan keputusan yang
sudah mempertimbangkan dampak baik dan buruk. Selain itu meningkatkan motivasi
dan semangat untuk terus belajar dan mengikuti kegiatan training dengan kesadaran
tanpa harus disuruh suruh hadir.
10. MODUL PERMAINAN, PEMANASAN DAN PENYEGARAN
Permainan yang digunakan dalam sesi training ABCD adalah sebagai berikut:
1. Konsentrasi Berhitung. Aturan dalam permainan ini adalah menghitung dari 1 dan
seterusnya. Perhitungan dari mulai 1 akan diucapkan kan, namun begitu ketemu
angka 3 dan kelipatannya tidak boleh disebutkan atau diucapkan namun dengan tepuk
tangan. Siapa yang salah, maka akan disingkirkan dari arena permainan.
2. Komunikasi Efektif. Permainan ini dilakukan dengan membentuk barisan laki laki dan
perempuan atau membaur dalam barisan. Fasilitator akan menyampaikan informasi
secara tertulis kepada salah satu peserta. Lalu peserta yang mendapatkan informasi
kepada temannya dengan cara menepuk bahu 2 kali dan membisikan kepada teman
seterusnya sampai teman yang terakhir. Lalu akan membandingkan informasi yang
diterima dari awal sampai akhir akankah sama atau sudah berbeda.
3. Berbaris Berdasarkan Usia, Nomor Sepatu, Anak Keberapa dalam Keluarga.
Permainan ini dilakukan dengan dengan membentuk barisan laki laki dan perempuan
atau membaur dalam barisan. Lalu fasilitator akan memberikan komando berbaris
seperti apa yang diinginkan, dan peserta akan berbaris sesuai urutan dengan tidak
berbicara namun memberikan kode dengan mengangkat jari ke atas.
4. Samson dan Delilah. Permainan ini dilakukan dengan membentuk barisan laki laki
dan perempuan atau membaur dalam barisan. Diberitahukan bahwa di dalam hutan
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ada sosok samson, Delilah dan singa. Diberitahukan bahwa bila Samson bertemu
Delila, maka samson akan kalah. Bila Singa bertemu dengan Samson maka Singa
yang akan Kalah. Namun jika Singa bertemu dengan Delilah, maka Delila yang akan
kalah. Setiap kelompok akan diskusi dan memutuskan akan mengambil peran sebagai
apa. Peserta harus mengatur strategi dalam mengambil peran, dan fasilitator akan
memberi aba aba 1, 2, 3 maka permainan dimulai.
5. Menangkap dan Ditangkap. Permainan ini dilakukan dengan membentuk lingkaran.
Setiap orang akan merentangkan tangannya dengan satu membuka telapak tangan
dan satunya memberikan jari telunjuk kepada telapak tangan kawan yang lain.
Fasilitator menyampaikan jika nanti dalam cerita ketemu kata misalnya “Ayam,
“Kodok” maka tangan harus menangkap jari teman dan jari sendiri harus bisa lolos
dari tangkapan telapak tangan kawan. Lalu fasilitator mulai menceritakan kisah dari
Ayam dan Kodok. Peserta yang jari telunjuknya ketangkap kawan, dinyatakan kalah
dan harus keluar dari arena. Dan berbagai permainan lain yang dapat berdampak pada
dinamika yang positif bagi peserta.
6. Memainkan Konsentrasi dengan Memindahkan Barang. Permainan ini dimulai
dengan semua peserta duduk melingkar, peserta memegang ben
da yang akan
dipindahkan. Barang yang bisa dipindah pindahkan dengan muda adalah pulpen. Maka
setiap peserta memegang pulpen dan mulai menyanyikan lagu yang disepakati. Lagu
yang dimainkan bisa potong bebek angsa, cicak cicak di dinding. Ketika lagu mulai
dimainkan, peserta mulai memindahkan pulpen searah jarum jam, pada akhir lagu akan
dilihat peserta mana yang masih konsisten memegang pulpen, dan peserta mana yang
sudah tidak memegang pulpen dan peserta mana yang memiliki banyak pulpen. Maka
peserta yang tidak memegang pulpen dan peserta yang memiliki banyak pulpen harus
meninggalkan arena karena dianggap gagal.
7. Senam Irama. Senam irama digunakan untuk penyegaran peserta dipagi hari sebelum
memulai sesi kegiatan. Musik atau irama yang dimainkan mengiringi senam antara lain:
a. Poco poco
b. Alusiau
c. Anak medan
d. Gemu famire
e. Tobelo
Catatan :
Sesi permainan diberikan pada saat setelah coffee break, setelah makan
siang dan jam-jam orang letih dan mengantuk. Permainan ini bertujuan untuk
mendorong agar setiap peserta bisa terlibat aktif, bisa bekerjasama dengan
kelompok. Selain itu menyegarkan diri kembali dari rasa lelah dan kantuk. Pada
intinya peserta dapat menerima setiap sesi materi dan pelajaran dengan metode
santai, menyenangkan namun berdampak pada kesadaran dan mau berbuat
untuk perubahan yang lebih baik.
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BUKU 3
Membangun Mimpi Masa Depan
1. MODUL MENYUMBAT EMBER BOCOR MENUJU TATA KELOLA 		
KEUANGAN KELUARGA
Waktu pelaksanaan

: 120 menit

Metode
: Pemutaran film, games, ceramah, diskusi kelompok dan 		
				 Presentase
Peralatan pendukung : Karton/metaplan/block note, spidol, double tip/selotip kertas
Sebelum sesi menyumbat ember bocor menuju tata kelola keuangan keluarga, maka
kelompok peserta diminta untuk melakukan review atau evaluasi terhadap kegiatan hari
pertama. Hal ini bertujuan agar setiap peserta memahami apa yang dihasilkan dari setiap
kegiatan, termasuk pembelajaran baiknya yang dirasakan setiap sesinya. Sesi review atau
evaluasi dilakukan selama 30 – 45 menit.
Setelah para peserta selesaikan menyampaikan hasil review sebelumnya, fasilitator
mengajak peserta untuk melakukan evaluasi terhadap keranjang bocor keluarga baik yang
ada di keluarga maupun desa. Di sini fasilitator bertanya kepada peserta “kira kira apa yang
harus kita lakukan untuk menyumbat keranjang bocor keluarga?” Peserta diminta oleh
fasilitator menuliskan beberapa upaya yang dilakukan untuk menyumbat keranjang bocor
keluarga peserta. Peserta diminta menyiapkan kolom sebagai berikut:
Tabel 8. Contoh Identifikasi Upaya yang Dilakukan untuk Menyumbat Ember Bocor
Usaha menyumbat
keranjang bocor

Melakukan efisiensi
pengeluaran

Memberdayakan
potensi di sekitar rumah

Mengurangi uang
jajan 50%

Mengatur menu
makan keluarga
sehingga mengurangi
belanja

Menanam sayuran di tanah
kosong sebelah rumah

Mengurangi rokok
(50%)

Membagi peran
dalam keluarga
untuk mengontrol
penggunaan listrik

Menanam apotik hidup
sebagai sumber obat bagi
keluarga

Dll

dll

Karang taruna

(-)

Kerajinan tangan

Menaikan uang masuk dari usaha
Dikosongkan untuk dikerjakan
pada sesi berikutnya.

Non aktif
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Fasilitator memberikan tip dan trik dalam mengelola keuangan keluarga dengan cara sebagai
berikut :
1. Menuliskan pengeluaran dalam 1 periode tertentu (bulanan)
2. Mereview pengeluaran untuk menentukan mana kebutuhan dan mana keinginan
3. Pengeluaran yang sudah dipilih menjadi kebutuhan akan dipindahkan menjadi rencana
keuangan keluarga
4. Menetapkan persentase keinginan yang harus dipenuhi
5. Menyisakan dana berjaga dalam kondisi tertentu dan dapat menjadi dana investasi jika
tidak digunakan
6. Membuat kantong amplop untuk setiap rencana kebutuhan yang sudah direncanakan
7. Mengelola kebutuhan keluarga dengan sistem stock,
8. Menggunakan uang secara efisien
9. Membagi peran dalam keluarga agar pengeluaran dapat terjaga seperti siapa yang
bertanggungjawab dalam mengawasi penggunaan listrik, air, perlengkapan kamar mandi.
Peserta dibagikan kertas untuk diminta membuat kolom dan menuliskan perencanaan
keuangan secara sederhana, dengan mencatatkan semua pengeluaran yang telah di cek list
menjadi kebutuhan dan keinginan yang sudah ditetapkan persentase yang akan dihabiskan :
Tabel 9. Rencana Keuangan Keluarga
Harian

Mingguan

Bulanan

tahunan

Kesimpulan :
Fasilitator menyampaikan kepada peserta bahwa, di sini kita mengupayakan
bagaimana menyumbat keranjang bocor keluarga, baik dari mengurangi
keinginan, melakukan efisiensi terhadap pengeluaran pengeluaran yang bisa
diefisiensi seperti penggunaan listrik, penggunaan sabun dan odol, membuat
menu masakan, agar pengeluaran konsumsi dapat diatur dengan efisien
namun sehat. Cara lain adalah mengoptimalkan potensi yang ada disekitar
rumah, dengan memanfaatkan lahan pekarangan menjadi apotik hidup dan
mengembangkan tanaman sayuran untuk menutupi kebutuhan harian. Langkah
membuat emplove to emplove atau dikenal juga dengan memasukkan sejumlah
uang untuk tujuan tertentu yang sudah ditulis misalnya amplop 1: biaya sekolah
anak; amplop 2: biaya belanja sebulan. Pembagian kebutuhan dimasukkan
dalam amplop kiranya perlu dilakukan agar kita bisa mengontrol penggunaan
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uang dalam keluarga. Dan tak kalah pentingnya adalah bagaimana mengelola
perlengkapan dan peralatan sekolah. Anak-anak diminta untuk berpartisipasi
dalam mengelola, sehingga peralatan dan perlengkapan sekolah tidak mudah
rusak. Selain itu tugas ibu di rumah lebih ringan dan dapat kualitas kesehatan
dapat ditingkatkan. Sehingga bisa tidak timbul beban baru untuk kesehatan ibu
kerana lelah mengelola keluarga. Jika tahapan ini sudah kita lakukan namun
kebutuhan masih kurang, maka usaha berikutnya adalah mengelola usaha yang
akan kita lakukan dalam tahapan berikutnya.
2. MODUL MEMBENTUK KELOMPOK SEBAGAI WADAH BELAJAR 				
DAN BERSOSIALISASI
Waktu pelaksanaan : 60 menit
Metode
				

: Pemutaran film, games, ceramah, diskusi kelompok dan 		
presentase

Peralatan pendukung : Karton/metaplan/block note, spidol, double tip/selotip kertas
Fasilitator menyampaikan kembali bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga
tidak bisa dilakukan sendiri, namun membutuhkan banyak dukungan dari keluarga dan
masyarakat. Selain itu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan membutuhkan
kelompok. Fasilitator bertanya kepada peserta, “apakah mereka saat ini sudah tergabung
di dalam sebuah organisasi atau kelompok secara bersama”. Pada umumnya masyarakat
belum memiliki kelompok yang mengakomodir semua peserta. Maka langkah selanjutnya
peserta diminta untuk memikirkan wadah kelompok yang mereka ingin sebagai tempat
untuk melakukan perubahan kehidupan yang lebih baik melalui peningkatan pengetahuan,
keterampilan maupun dalam membangun usaha individu dan berkelompok.
Peserta akan diberikan waktu lebih kurang 60 menit untuk diskusi kelompok guna
mendiskusikan :
1. Nama kelompok
2. Memutuskan nama ketua, sekretaris, bendahara dan organ lainnya yang dianggap
penting.
3. Visi dan misi kelompok
4. Menyusun struktur organisasi secara sederhana
5. Membuat yel yel untuk menyemangati anggota kelompok
Setelah diskusi kelompok peserta diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
Setelah itu nama-nama yang ada di dalam kepengurusan akan dipanggil dan ditanyakan
apakah mereka bersedia mengemban tugas sebagai pengurus. Jika secara serentak
menjawab setuju, maka secara simbolis dilakukan pengesahan oleh pengurus yang ada di
kelompok.
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Kesimpulan :
Fasilitator menyampaikan kepada peserta, saat ini kita sudah memiliki wadah bersama
untuk belajar dan berinteraksi. Mari kita gunakan wadah ini untuk kegiatan-kegiatan
yang positif baik sebagai wadah belajar bersama, sharing pengalaman, dan untuk
meningkatkan akses informasi dan keterampilan hidup. Harapannya melalui wadah
ini kita dapat berkembang, dan dapat saling sinergi dengan pemerintah dan kelompok
lainnya. Melalui wadah ini kita akan mengembangkan mimpi masa depan untuk
perubahan hidup yang lebih baik, dan kita akan saling membagi peran nantinya.
3. MODUL MERANCANG IDE BISNIS (USAHA)
Waktu pelaksanaan

: 900 menit ( 2 hari, 3 jam)

Metode

: Pemutaran film, games, ceramah, diskusi kelompok dan 		
Presentase

Peralatan pendukung : Karton/metaplan/block note, spidol, double tip/selotip kertas
Fasilitator mengajak semua peserta kelompok untuk mengunjungi kertas kerja yang
dihasilkan dari hari pertama sampai dengan proses akhir hari ke enam yang telah dihasilkan.
Semua peserta kelompok harus melihat semua potensi yang telah berhasil diidentifikasi.
Peserta juga akan dibagikan dokumen yang memuat hasil yang diperoleh dari hari pertama
sampai hari kelima. Dari kegiatan ini akan dijadikan langkah awal dalam menyusun rencana
bisnis. Proses ini lebih kurang 30 menit.
Rencana bisnis sendiri dimulai dengan mengantar peserta pada mimpi pribadi dan mimpi
tentang desa. Mimpi pribadi diangkat untuk menjadi renungan bahwa setiap orang memiliki
mimpi yang diharapkan dapat terwujud meski faktanya, mimpi tersebut bisa jadi sudah
hilang, masih proses perwujudan atau bahkan merupakan mimpi baru saat mengikuti
kegiatan ABCD. Setelah melakukan beberapa tahapan motivasi pada perwujudan mimpi
peserta, fasilitator selanjutnya mengajak peserta untuk bersama mendiskusikan mimpi desa.
Sebuah mimpi yang diharapkan dapat diwujudkan dengan merujuk pada aset desa yang ada
dan telah didiskusikan selama 5 hari pada kegiatan ABCD.
Selanjutnya fasilitator akan mengajak peserta kelompok membawa rencana bisnis tersebut
ke dalam formulir yang peserta harus isi dengan melakukan diskusi kelompok. Fasilitator
menjelaskan informasi apa saja yang akan didiskusikan dalam kelompok. Peserta
akan dibimbing sampai hari ke-8 training untuk menyelesaikan langkah-langkah dalam
menyiapkan rencana usaha.
Tabel 9. Rencana Keuangan Keluarga
Nomor
Prioritas

Perubahan
Masa
Depan

Waktu
Pencapaian

LangkahAset Lokal
Siapa
Bantuan Siapa yang
Akan
Langkah yang
yang
yang Akan Luar yang
Diminta
Dibutuhkan Berkontribusi Diminta Diperlukan
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Tabel 11. Contoh Rencana Bisnis Usaha Kecil, Desa Timbang Lawan
Nomor Perubahan
Prioritas
Masa
Depan

01

Dim Sum

Risol

Waktu
Pencapaian

LangkahLangkah yang
Dibutuhkan

2 minggu

2 minggu

Aset Lokal yang
Berkontribusi

Siapa yang
Akan
Diminta

Bantuan Luar Siapa yang
yang
Akan
Diperlukan
Diminta

1. Permohonan
modal

BUMDES

2. Pelatihan
penyusunan
keuangan

BUMDES

Rina
Susanti
Rina
Susanti

3. Menyiapkan
lokasi jualan
dan tempat.

DUSUN VII

4. Pelatihan
pembuatan
dimsum.

Anggota PKK

5. Menyiapkan
peralatan.

Anggota PKK

PKPA

6. Mencari
supplier kulit
dimsum.

Anggota PKK

Mall

Ibu
Sony
Yoga

7. Mencari
bahan baku
varian dimsum.

Anggota PKK

Mall

Yoga

8. Proses
produksi.

Anggota PKK

9.Pemasaran
(Stand café,
online)

Anggota PKK

Nisa

1. Permohonan
modal

BUMDES

2. Pelatihan
penyusunan
keuangan

BUMDES

Rina
Susanti
Rina
Susanti

3. Menyiapkan
lokasi jualan
dan tempat.

DUSUN VII

4. Pelatihan
pembuatan
risol.

Anggota PKK

5. Menyiapkan
peralatan.

Anggota PKK

PKPA

Ibu
Sony

6. Mencari
supplier kulit
dimsum.

Anggota PKK

7. Mencari
bahan baku.

Anggota PKK

8. Proses
produksi.

Anggota PKK

10. Pemasaran
(Stand café,
online).

Anggota PKK

Marliana

Ibu Leni

Ros

Nisa

Sumber : Laporan pelaksanaan ABCD di desa Timbang Lawan, Langkat 23 Oktober – 01 November 2020
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Tabel 12. Contoh Rencana Bisnis Ternak Ayam Potong, Desa Timbang Lawan
Nomor Perubahan
Prioritas
Masa
Depan
2

Ternak
Ayam
Potong

Waktu
Pencapaian

LangkahLangkah yang
Dibutuhkan

Aset Lokal yang
Berkontribusi

Siapa yang
Akan
Diminta

2 hari

1. Mencari
lahan.

Lahan untuk
ternak ayam;

Ibu Marni

1 minggu

2. Mengadakan
bahan
pembuatan
kandang.
- Kayu
- Atap
- Bambu
- Paku
- Tikar
- Jaring

- Kebun
- Beli
- Beli
- Beli
di panglong
- Beli di toko
- Beli di toko

- Milik ibu
Marni
- Pak
Saiman
- Pak Marwi
- Sitepu
- Sitepu
- Sitepu

2 minggu

3. Membuat
Kandang

Keahlian dalam
mebuat
kandang ayam.

Bambang
(tukang
bangunan)

1 minggu

4. Pelatihan
tentang
memelihara
ayam

Keahlian dalam
beternak ayam

Heriadi

30 hari

5. Alat-alat kandang.
- Tempat minum
- Tempat makan
- Pemanas
- Tong air

- Beli di toko
- Beli di toko
- Milik sendiri
- Beli di toko
perabot

- Sitepu
- Sitepu
- Ibu Rani
- Ida

6. Susun tempat
minum/ pakan

Kandang ayam

Heri

7. Semprot pakai
antiseptic agar
steril

Kandang ayam

Heri

8. Pemesanan
bibit / pakan
ayam

Di toko unggas
Lincun

Leong

9.Memelihara
ayam
- Memberi
makan
- Memberi
minum
- Memberi
vaksin
- Memberi obat
vitamin

Di kandang
ayam

Heri

10. Memasarkan
ayam dengan
harga 16.00022.000 (sistem
jemput agen)

Bantuan Luar Siapa yang
yang
Akan
Diperlukan
Diminta

Dinas
Kelautan,
Peternakan,
dan
Perikanan

Agen ayam
potong

Henri
Tarigan,
S.Pt.
M.Ma

Tena,
Diki, Atik
Jr.

Sumber : Laporan pelaksanaan ABCD di desa Timbang Lawan, Langkat 23 Oktober – 01 November 2020
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Tabel 13. Contoh Rencana Bisnis Kolam Ikan Air Tawar, Desa Timbang Lawan
Nomor
Prioritas
4

Perubahan
Masa
Depan
Kolam
ikan air tawar
(Ikan Nila)

Kolam
Ikan Lele
(Total 69
hari)

Waktu
Pencapaian

LangkahLangkah yang
Dibutuhkan

Aset Lokal yang
Berkontribusi

Siapa yang Akan
Diminta

7 hari

Modal

BUMDES

Rina Susanti

1 hari

Pemilihan jenis kolam

Kolam tanah

Darwis

3 hari

Mencari lahan kolam

Kolam
masyarakat

Maulana

1 hari

Menyewa kolam
masyarakat

Kolam milik
masyarakat

Armansyah

7 hari

Pemberian desinfektan dan
obat-obatan
penetral kolam.

Toko
desinfektan.

M.Din, Zunaida, Laila,
Erik, Fitri, Fatimah.

2 hari

Pembersihan kolam

desinfektan.

Zunaida, Laila, Erik,
Fitri, Fatimah.

1 hari

Pengisian air kolam

-

Zunaida, Laila, Erik,
Fitri, Fatimah.

3 hari

Pemesanan bibit ikan

Zunaida, Laila, Erik,
Fitri, Fatimah.

1 hari

Penebaran bibit ikan

Zunaida, Laila, Erik,
Fitri, Fatimah.

90 hari

Pemeliharaan ikan
sampai masa panen.

1 hari

Pemasaran melalui agen.

1 hari
TOTAL 149

Pembongkaran kolam dan
penyortiran.

-

7 hari

Modal

BUMDES

Rina Susanti

1 hari

Pemilihan jenis kolam

Kolam tanah

Darwis

3 hari

Mencari lahan kolam

Persawahan

Laila/ PKK

2 hari

Menyewa kolam
masyarakat

Kolam milik
masyarakat

Armansyah

3 hari

Pelaksanaan
pembuatan kolam

Toko
desinfektan.

M.Din, Zunaida, Laila,
Erik, Fitri, Fatimah.

5 hari

Pemberian desinfektan dan
obat-obatan
penetral kolam.

disinfektan.

Zunaida, Laila, Erik,
Fitri, Fatimah.

1 hari

Pembersihan kolam

-

Zunaida, Laila, Erik,
Fitri, Fatimah.

1 hari

Pengisian air kolam

Zunaida, Laila, Erik,
Fitri, Fatimah.

3 hari

Pemesanan bibit ikan

Zunaida, Laila, Erik,
Fitri, Fatimah.

1 hari

Penebaran bibit ikan

45 hari

Pemeliharaan ikan sampai
masa panen.

1 hari

Pemasaran melalui agen.

-

-

Bantuan
Luar yang
Diperlukan

Siapa yang
Akan
Diminta

BANK

Hendra
(Orang
bank)

Panglong
KAROJA

Bu Nur

Agen Ikan

Agen Aan.

Agen Ikan

Agen Aan.

BANK

Hendra
(Orang
bank)

Panglong
KAROJA

Bu Nur

Zunaida, Laila, Erik,
Fitri, Fatimah.

Zunaida, Laila, Erik,
Fitri, Fatimah.
Zunaida, Laila, Erik,
Fitri, Fatimah.

-

Agen
Ikan

Agen
Aan.
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Tabel 14. Contoh Rencana Bisnis Pertanian
Nomor
Prioritas
4

Perubahan
Masa
Depan
Kolam
ikan air tawar
(Ikan Nila)

Waktu
Pencapaian

Langkah - Langkah yang
Dibutuhkan

Aset Lokal yang
Berkontribusi

Siapa yang Akan
Diminta

7 hari

Mencari lahan

Lahan penduduk
Lahan
pemerintah

Pak Arman, Bu
Partiem
Pak KADES

14 hari

Membersihkan lahan
(cangkul, mesin rumput,
gembor, semprot, parang,
koret, dll)

PKK
Kelompok Tani
Karang Taruna

Ibu KADES
Pak Denjono
Pak Munir
Ivan Rangkuti

2 hari

Menyediakan bibit

Pemerintah Desa
Kelompok Tani

Pak Malik Nasution
Pak Denjono
Pak Munir

7 hari

Pelatihan pertanian organic
(tentang bibit, menanam,
merawat, memupuk, dan
merawat)

PPLH
ecofarming

Pak Ismail
Khairudin
Fitri
Anso
Amnah
Burhan
Mira

2 hari

Menanam sayuran

- Lahan
penduduk
- Lahan
pemerintah

Pak Amran
Pak KADES
Ibu Partiyem

40 hari

Merawat tanaman

- Lahan
penduduk
- Lahan
pemerintah

Pak Amran
Pak KADES
Ibu Partiyem

1 hari

Melakukan pertemuan
rutin 2 minggu sekali

Rumah Ade

Ade, Irsa, Marliana,
Fitri

1 hari

Masa panen

- Lahan
penduduk
- Lahan
pemerintah

Pak Amran
Pak KADES
Ibu Partiyem

3 hari

Promosi penjualan
Menyediakan stand

PKK
Kelompok Tani
Masyarakat

Ibu Fitri
Pak Munir
Pak Amran
Bu Partiyem

2 hari

Promosi penjualan online
(yang dibutuhkan ; HP,
kuota/ paket, modal/ dana
dan kendaraan)

Rumah warga

Pak Amran
Ibu Fitri
Ibu Partiyem
Pak Munir

Bantuan
Luar yang
Diperlukan

Dinas
Pertanian

Siapa yang
Akan
Diminta

Nasruddin, SP

Sumber : Laporan pelaksanaan ABCD di desa Timbang Lawan, Langkat 23 Oktober – 01 November 2020
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Tabel 15. Contoh Rencana Bisnis Pengembangan Keahlian dan Kerajinan Tangan
Nomor
Prioritas
05

Perubahan
Masa
Depan
1. Merajut

Waktu
Pencapaian

Langkah-Langkah yang
Dibutuhkan

Aset Lokal yang
Berkontribusi

Siapa yang Akan
Diminta

● Membuat tas 1
minggu.
● Membuat
sandal 3 hari.
● Membuat
tempat tisu 2
minggu
● Membuat pot
bunga 1 minggu.
● Membuat
mainan tas 3
hari.
● Membuat
dompet 2 hari.
● Membuat casing
HP 3 hari.

● Modal
● Pelatihan penyusunan
laporan keuangan.
● Menyiapkan lokasi (rumah warga dan kantor
PKK)
● Mempersiapkan perleng
kapan seperti :
- Benang
- Jarum
- Resleting
- Magnet pelatihan

1. BUMDES
2. PKK
3. Kantor PKK
4. Rumah warga

1. RIna Susanti
2. Malik Nasution
3. Mawati
Situmorang
4. Mariati
5. Firsa Firdaila

● BUMDES
● Karang taruna
● PKK
● Gedung PKK
● Pariwisata
● Rumah warga

● Rina Susanti
● Iwan Rangkuti
● Firsa Firdaila
● Muhammad Ali

Bantuan
Luar yang
Diperlukan

Siapa yang
Akan
Diminta
H. Sukhyar
Mulyamin,
S.Sos. M.Si

Pembuatan merajut.
- Tas
- Sandal
- Tempat tisu
- Pot bunga
- Mainan tas
- Peci
- Dompet
- Cashing HP
Produksi
Pemasaran melalui
Online.
- HP
- Kuota
Pemasaran
- Buat Stand
- Menitipkan
di toko-toko.

2. Kerajinan
tangan
souvenir

● Pengambilan
bambu 1 hari.
● Penjemuran 1
hari, tergantung
cuaca.
● Penyelesaian
produksi 2-3
minggu.
● Pelatihan 2-3
minggu.

● Modal
● Pelatihan penyusunan
keuangan.
● Lokasi (rumah warga)
● Mempersiapkan perlengkapan, (bambu, lem,
gergaji, pisau, parang,
pernis, kertas pasir, cat,
pulpen, meteran)
● Pelatihan pembuatan
(perahu, becak, sepeda,
asbak rokok, dll)
● Pemasaran
● Membuat stand.

Dinas
Pariwisata
dan
Ekonomi
kreatif

Nur Elly
Heriani
Rambe

Sumber : Laporan pelaksanaan ABCD di desa Timbang Lawan, Langkat 23 Oktober – 01 November 2020
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Catatan :
Pengisian no prioritas dilakukan setelah pengisian semua informasi yang ada di
dalam table selesai disusun. Penyusunan no prioritas akan sangat tergantung
beberapa hal :
1. Ketersediaan sumber daya yang sudah ada
2. Keahlian yang tersedia
3. Jumlah dan sumber modal yang dibutuhkan
4. Perhitungan waktu menghasilkan dan balik modal
4. MODUL FORMULIR BISNIS KANVAS DALAM USAHA KECIL & MENENGAH
Waktu pelaksanaan

: 360 menit

Metode
			

: Pemutaran film, games, ceramah, diskusi kelompok dan
Presentase

Peralatan pendukung : Karton/metaplan/block note, spidol, double tip/selotip kertas
Sebelum sesi pengisian formulir bisnis kanvas dalam usaha kecil dan menengah, maka
kelompok peserta diminta untuk melakukan review atau evaluasi terhadap kegiatan hari
pertama. Hal ini bertujuan agar setiap peserta memahami apa yang dihasilkan dari setiap
kegiatan, termasuk pembelajaran baiknya yang dirasakan setiap sesinya. Sesi review atau
evaluasi dilakukan selama 30 – 45 menit
Fasilitator menjelaskan tentang formulir kanvas dalam usaha kecil dan menengah
kepada peserta. Formulir yang dimaksud adalah sebuah formulir yang digunakan
untuk memudahkan perencanaan dan menganalisis bisnis yang lebih rasional. Formulir
memudahkan peserta untuk melakukan :
1. Melihat segmen konsumen yang ingin disasar
2. Kelebihan produk yang ingin dihasilkan
3. Bagaimana cara memasarkan produk
4. Cara bagaimana yang akan diperguakan dalam upaya menjaga hubungan dengan
pelanggan
5. Mengetahui sumber daya utama apa saja yang dibutuhkan agar usaha atau bisnis
dapat berjalan
6. Peserta dapat menentukan aktivitas kunci yang akan dijalankan
7. Peserta dapat mengetahui kemitraan kunci mana saja yang akan disasar
Fasilitator membimbing para peserta untuk melakukan pengisian formulir bisnis kanvas, dan
pembiayaan dari setiap rencana bisnis yang dipilih selama 1 hari kegiatan (360 menit).
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Tabel 16. Contoh Rencana Bisnis Model Canvas Usaha Kecil
dan Rumah Tangga (Usaha Dimsum dan Risol), Desa Timbang Lawan
KATEGORI

JENIS
USAHA

TARGET
PELANGGAN

KELEBIHAN
PRODUK YANG
DIJUAL DAN
LAYANAN

CARA
PEMASARAN
PRODUK

CARA
MENJAGA
HUBUNGAN
DENGAN
PELANGGAN

SUMBER DAYA
UTAMA

AKTIVITAS
KUNCI

KEMITRAAN
KUNCI

Usaha
Kecil dan
Rumah
Tangga

Makanan
(Dimsum
dan risol)

● Masyarakat
Timbang
Lawan
● Masyarakat
luar
● Wisatawan

● Makanan
terbaru
dengan
harga
terjangkau
dan trend.
● Unik dan
bergizi.

● Online
● Ke Café
● Promosi
melalui
brosur.
● Promosi
melalui
mulut
ke mulut.
● Membuat
plang.

● Menjaga
kualitas
rasa tidak
berubah.
● Mempertahankan
pelayanan yang
ramah sopan dan
jujur.
● Memberikan
diskon di waktu
tertentu.

● Modal
● Lokasi
● Pekerja
● Menyediakan
peralatan
● Menyediakan
bahanbahan.

● Modal
● Pelatihan
keuangan
● Lokasi
● Pelatihan
pembuatan
● Pekerja
● Menyediakan
peralatan
● Menyediakan
bahan
● Proses
● Pemasaran

● PKPA
● BUMDES
● Pemerintah
Desa
● DISPERIDAG
● PKK

Sumber : Laporan pelaksanaan ABCD di desa Timbang Lawan, Langkat 23 Oktober – 01 November 2020

Tabel 17. ContohAnggaran Usaha Kecil dan
Rumah Tangga (Usaha Dimsum), Desa Timbang Lawan
PEMBIAYAAN USAHA DIMSUM
URAIAN KEBUTUHAN

UNIT

BIAYA /UNIT

TOTAL

1. Ayam

5 kg

22.000

110.000

2. Udang

2kg

40.000

80.000

Material

3. Bawawng putih

1 ons

4.000

4.000

4. Minyak bawang

1 bks

30.000

30.000

5. Garam

1 bks

4.000

4.000

6. Gula

1/4 kg

7.000

7.000

7. Minyak wijen

1

38.000

38.000

8. Cabai merah

1/2 kg

18.000

18.000

9. Cabai rawit

1 kg

32.000

32.000

10. Bawang merah

1/4 kg

6.000

6.000

11. Bawang putih

1 ons

4.000

4.000

12. Saus

1 kg

18.000

18.000

13. Gula

1/4 kg

2.000

2.000

1. Kulkas

1

4.000.000

4.000.000

2. Blender penggiling

1

250.000.000

250.000.000

3. Dandang.

1

150.000

150.000

4. Steling

1

500.000.00

500.000.00

5. Papan promosi

1

150.000

150.000

6. Timbangan.

1

150.000

150.000

Perlengkapan

Operasional
TOTAL KESELURUHAN

12.330.000
Sumber : Laporan pelaksanaan ABCD di desa Timbang Lawan, Langkat 23 Oktober – 01 November 2020
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Tabel 18. Contoh Anggaran Usaha Kecil dan
Rumah Tangga (Usaha Risol), Desa Timbang Lawan
PEMBIAYAAN USAHA DIMSUM
URAIAN KEBUTUHAN

UNIT

BIAYA /UNIT

TOTAL

Material
1. Ayam

1 kg

22.000

22.000

2. Wortel

1 kg

5.000

5.000

3. Kentang

1 kg

10.000

10.000

4. Daun Sop/ prey

1/4 kg

25.000

6.000

5. Cabe

1/4 kg

30.000

30.000

6. Merica

1/2 ons

5.000

5.000

7. Bawang putih

2 ons

80.000

80.000

8. Bawang merah.

1/4 kg

32.000

8.000

9. Tepung roti.

3,5 kg

6.000

21.000

10. Tepung kanji

1/2 kg

8.000

4.000

11. Telur

5 buah

10.000

10.000

12. Tepung panir.

2 kg

16.000

32.000

13. Minyak goreng.

3 kg

14.000

42.000

Peralatan
1. Teplon

55.000

55.000

2. Kompor

350.000

350.000

3. Tabung gas.

160.000

160.000

4. Baskom

25.000

25.000

5. Talam.

45.000

45.000

6. tuas

5.000

5.000

7. Kuali.

50.000

50.000

8. Sutil

10.000

10.000

9. Serok

8.000

8.000

10. Tupperware

15.000

15.000

TOTAL KESELURUHAN

9.395.000
Sumber : Laporan pelaksanaan ABCD di desa Timbang Lawan, Langkat 23 Oktober – 01 November 2020

Modul Asset Bassed Community Driven (ABCD)

63

Tabel 19. Contoh Rencana Bisnis Model Canvas
Budidaya ternak ayam potong, Desa Timbang Lawan
KATEGORI

JENIS
USAHA

TARGET
PELANGGAN

KELEBIHAN
PRODUK YANG DIJUAL
DAN LAYANAN

CARA
PEMASARAN
PRODUK

CARA MENJAGA
HUBUNGAN DENGAN
PELANGGAN

SUMBER
DAYA
UTAMA

AKTIVITAS KUNCI

Budidaya
ternak
ayam
potong/
perikanan

Ternak
ayam
potong

● Agen yang
berada
di Desa
Timbang
Jaya

● Ayam bisa dijual, bisa
juga untuk bahan
makanan.
● Akses mudah dan
juga biaya terjangkau.
● Kualitas ayam sehat.
● Kotoranya bisa diubah menjadi pupuk
kompos.
● Harganya terjangkau.

● Agen

● Tidak curang dalam
penimbangan
● Menjaga kualitas
ayam
● Memberikan
diskon/ potongan.
● Ramah pada
pelanggan.

● Modal
● Lokasi
● Pekerja
● Peralatan
● Bibit
● Pakan
● Air

● Menyiapkan lokasi
● Mengadakan bahan
pembuatan kandang.
● Membuat kandang.
● Pelatihan tentang
memelihara ayam.
● Alat-alat kandang.
● Susun tempat minum
pakan.
● Semprot pakai antiseptic
agar steril.
● Pemesana bibit.
● Pemesanan pakan.
● Memelihara ayam
● Memasarkan ayam

Sumber : Laporan pelaksanaan ABCD di desa Timbang Lawan, Langkat 23 Oktober – 01 November 2020

Tabel 20. Contoh Anggaran Budidaya Ternak Ayam Potong, Desa Timbang Lawan
PEMBIAYAAN USAHA DIMSUM
URAIAN KEBUTUHAN

UNIT

BIAYA /UNIT

TOTAL

Material
1. Vitamin

70.000

2. Vaksin

65.000

3. Bibit

500

5.000

2.500.000

10

362.500

3.625.000

15

357.500

5.362.500

1. Kayu tiang

12

60.000

720.000

2. Kayu broti

40

45.000

1.800.000

3. Atap

300

5.000

1.500.000

4. bamboo

40

9.000

360.000

5. Paku

10

18.000

180.000

6. Tikar

150

10.000

1.500.000

7. Jaring

5

60.000

300.000

8. T.minum

10

25.000

250.000

9. T. makan

20

28.000

560.000

10. Pemanas

900.000

900.000

11. Tong Air

80.000

80.000

4. Antiseptik
5. Pakan

55.000

Peralatan

Operasional
1. Kontrak lahan

1 tahun

5.000.000

2. Membuat kandang

1.000.000

TOTAL KESELURUHAN

25.837.500
Sumber : Laporan pelaksanaan ABCD di desa Timbang Lawan, Langkat 23 Oktober – 01 November 2020
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Tabel 21. Contoh Rencana Bisnis Model Canvas
Budidaya Ikan (Nila dan Lele), Desa Timbang Lawan
KATEGORI

JENIS
USAHA

TARGET
PELANGGAN

KELEBIHAN
PRODUK YANG
DIJUAL DAN
LAYANAN

CARA
PEMASARAN
PRODUK

CARA
MENJAGA
HUBUNGAN
DENGAN
PELANGGAN

SUMBER
DAYA UTAMA

AKTIVITAS KUNCI

Budidaya
Ikan

Ikan Nila
dan Ikan
Lele

● Agen ikan
di Timbang
Lawan.
● Masyarakat
Timbang
Lawan
● Masyarakat
luar
Timbang
Lawan

● Banyak yang
menyukai
ikan lele
dan nila.
● Ikan masih
segar.
● Kaya dengan vitamin.
● Harga
terjangkau
● Akses mudah

● Langsung
ke agen
● Menerima
pesanan
online
● Ecer
langsung
● Membuat
plang.
● Menjual
ke kedai kedai.

● Murah senyum,
ramah.
● Melayani
dengan baik.
● Memberikan
diskon.
● Timbangan baik.
● Menjaga
kualitas barang.

● Modal
● Lokasi
● Petugas
● Peralatan
● Tanggok
● Jaring
● Ember
● Timbangan
● Listrik
● Plastik
kresek.
● Motor/
kereta

● Mecari
jenis kolam
● Mencari
lahan kolam
● Menyewa
kolam
● Pemberian
obat-obatan
● Pembersihan
kolam
● Pengisian air
kolam
● Pemesanan
bibit ikan
● Penebaran
bibit ikan
● Pemeliharaan
ikan hingga
selesai
● Pemasaran
● Pembongkaran
kolam ikan

KEMITRAAN
KUNCI

● BUMDES
● PKPA
● Dinas
Perikanan
● Agen ikan

Sumber : Laporan pelaksanaan ABCD di desa Timbang Lawan, Langkat 23 Oktober – 01 November 2020

Tabel 22. Contoh Anggaran Budidaya Ikan Air Tawar (Ikan Nila), Timbang Lawan
PEMBIAYAAN USAHA DIMSUM
URAIAN KEBUTUHAN

Material
1. Biaya desinfektan
2. Biaya bibit ikan
3. Biaya pakan ikan untuk
bulan pertama
4. Biaya pakan ikan untuk
bulan kedua.

UNIT

BIAYA /UNIT

TOTAL

3000 ekor
3 sak

25.000
500
280.000

25.000
1.500.000
840.000

12 sak

385.000

4.620.000

40.000

40.000

400.000

400.000

5. Vitamin

Operasional
1. Sewa Kolam
TOTAL KESELURUHAN

4 bulan

7.425.000
Sumber : Laporan pelaksanaan ABCD di desa Timbang Lawan, Langkat 23 Oktober – 01 November 2020
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Tabel 23. Contoh Anggaran Budidaya Ikan Air Tawar (Ikan Lele), Timbang Lawan
PEMBIAYAAN USAHA DIMSUM
URAIAN KEBUTUHAN

Material
1. Biaya desinfektan
2. Biaya bibit ikan
3. Biaya pakan ikan untuk
bulan pertama
4. Vitamin

UNIT

2000 ekor
5 sak

Peralatan
1. Tong jaring, timbangan,
tanggok
Operasional
1. Sewa Kolam
2. Listrik
3. Bensin
TOTAL KESELURUHAN

BIAYA /UNIT

TOTAL

25.000
300
385.000

25.000
600.000
1.925.000

40.000

40.000

170.000

170.000

100.000
10.000

300.000
100.000
10.000

4 bulan

3.170.000
Sumber : Laporan pelaksanaan ABCD di desa Timbang Lawan, Langkat 23 Oktober – 01 November 2020
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Tabel 24. Contoh Rencana Bisnis Model Canvas Pertanian, Desa Timbang Lawan
KATEGORI

JENIS
USAHA

TARGET
PELANGGAN

KELEBIHAN
PRODUK YANG
DIJUAL DAN
LAYANAN

CARA
PEMASARAN
PRODUK

CARA
MENJAGA
HUBUNGAN
DENGAN
PELANGGAN

SUMBER
DAYA UTAMA

AKTIVITAS KUNCI

KEMITRAAN
KUNCI

Pertanian

Pertanian
tanaman
muda

● Semua
masyarakat
Timbang
Lawan
● Semua masyarakat luar
Timbang
Lawan yang
melintas.

● Sayuran
organic
lebih segar
dan sehat.
● Warna lebih
hijau, harga
terjangkau
dan kualitas
baik.

● Penjualan
online
● Menyediakan
stand
● Menitipkan
ke kedai
Timbang
Lawan
● Melakukan
penjualan
langsung
ke pasar.
● Menawarkan
dari mulut
ke mulut.

● Memberikan
layanan yang
baik.
● Menjaga kualitas
sayuran supaya
segar.
● Timbangan jujur.
● Memberikan
diskon

● Modal
● Lokasi
● Petugas
● Kendaraan
● Peralatan
● Handphone

● Mencari lahan
● Membersihkan
lahan
● Menyediakan
bibit
● Pelatihan.
● Menanam
sayuran.
● Merawat
sayuran.
● Masa panen
● Promosi
dengan stand.
● Promosi
dengan
penjualan
online.
● Menitipkan
barang
ke kedai.

● Dinas
Pertanian
● PKPA
● Karang
Taruna
● Kelompok
Tani
● BUMDES
● PPLH
● Eco
Farming

Sumber : Laporan pelaksanaan ABCD di desa Timbang Lawan, Langkat 23 Oktober – 01 November 2020
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Tabel 25. Contoh Anggaran Pertanian Sayur Organik, Desa Timbang Lawan
PEMBIAYAAN USAHA DIMSUM
URAIAN KEBUTUHAN

UNIT

BIAYA /UNIT

TOTAL

12.000
20.000
16.000
50.000
500
300

12000
40000
32000
50000
30000
30000

50.000
1.500.000
35.000
500.000
40.000
20.000
800.000
6.000
173.000
423.000
150.000
50.000
50.000
7.000
6.000
10.000

50.000
1.500.000
35.000
500.000
40.000
20.000
800.000
180.000
173.000
423.000
150.000
50.000
50.000
7.000
6.000
10.000

2.000.000
50.000
0
58.000
8.000

2.000.000
350.000
0
58.000
8.000

Material

1. bibit kacang panjang
2. bibit bayam
3. Bibit kangkung
4. Bibit timun
5. Bibit cabai
6. Bibit terong bulat

Peralatan
1. Cangkul
2. Mesin babat
3. Gembur
4. Semprot otomatis
5. Parang
6. Karet
7. Mesin air otomatis
8. Selang
9. Pupuk Organik
10. Racun untuk pupuk organik
11. Tenda
12. Meja
13. Timbangan
14. Plastik
15. Tas Plastik
16. Karpet
Operasional
1. Sewa Lahan
2. Biaya konsumsi
3. Handphone
4. Kuota
5. Bensin kendaraan
TOTAL KESELURUHAN

1 ons
2 bks
2 ons
1 saset
30 pohon
100 phn

30 m

2 rantai
7 hari

6.380.000
Sumber : Laporan pelaksanaan ABCD di desa Timbang Lawan, Langkat 23 Oktober – 01 November 2020

68

Modul Asset Bassed Community Driven (ABCD)

Tabel 26. Contoh Rencana Bisnis Model Canvas Kerajinan, Desa Timbang Lawan
KATEGORI

JENIS USAHA

Kerajinan

Merajut
Menganyam :
Tas
Sandal
Tempat Tisu
Pot Bunga
Mainan Tas
Peci
Chasing HP

TARGET
PELANGGAN

KELEBIHAN
PRODUK YANG
DIJUAL DAN
LAYANAN

CARA
PEMASARAN
PRODUK

CARA
MENJAGA
HUBUNGAN
DENGAN
PELANGGAN

SUMBER
DAYA UTAMA

AKTIVITAS KUNCI

KEMITRAAN
KUNCI

● Seluruh
masyarakat
Timbang
Lawan.
● Pariwisata
● Penggunaan
Media Online.

● Kualitas.
● Tahan Lama
● BIsa dipakai
berulangulang
● Unik
● Modis
● Mempunyai
nilai seni.

● Menitipkan
ke stand
souvenir
milik
wisata air.
● Mempromosikan
secara online.
● Melakukan
penjualan ke
teman-teman.

● Menjaga
kualitas
bahan
● Pelayanan
yang baik.
● Memberikan
diskon

● Modal
● Lokasi
● Petugas
● Peralatan
● Bahan
baku
selalu
tersedia
dan
peralatan
selalu
ada

● Menyiapkan
lokasi
● Menyiapkan
peralatan
● Menyiapkan
promosi
secara rutin.
● Mempersiapkan
peralatan

● PKK
● Karang
Taruna
● PKPA
● Dinas
Pariwisata
● DISPERINDAG
● BUMDES

Souvenir :
Perahu
Becak
Sepeda
Asbak Rokok.

Sumber : Laporan pelaksanaan ABCD di desa Timbang Lawan, Langkat 23 Oktober – 01 November 2020

Tabel 27. Contoh Rencana Anggaran Kerajinan, Desa Timbang Lawan
PEMBIAYAAN USAHA DIMSUM
URAIAN KEBUTUHAN

UNIT

BIAYA /UNIT

TOTAL

1. Benang

16.000

16.000

2. Jarum

6.000

6.000

3. Sleting

5.000

5.000

4. Kain

3.000

3.000

4 bungkus

7.000

28.000

7 bungkus

7.000

49.000

Material
Tas

Sandal
1. Tali kur
Tempat Tisu
1. Tali Kur
2. Kotak tisu

25.000

Pot Bunga
1. Tali kur

6 bungkus

7.000

42.000

Mainan Tas
1. Benang rajut

20 buah

2. Mainan kunci

20 buah

16.000
3.000

60.000

16.000

16.000

16.000

16.000

Peci
1. Benang rajut
Chasing HP
1. Benang rajut
TOTAL KESELURUHAN

1.947.000
Sumber : Laporan pelaksanaan ABCD di desa Timbang Lawan, Langkat 23 Oktober – 01 November 2020
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Lampiran 1
Formulir Bisnis Model Canvas
Kategori

Jenis
Usaha

Target
Pelanggan

Kelebihan
Produk Yang
Dijual

Cara
Memasarkan
Produk

Cara Menjaga
Hubungan
Dengan
Pelanggan

Sumber Daya
Utama

Aktifitas
Kunci

Kemitraan
Kunci
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Lampiran 2
Formulir Pembiayaan Usaha
NO

PEMBIAYAAN USAHA ……………..
URAIAN KEBUTUHAN

UNIT

BIAYA /UNIT

TOTAL
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Lampiran 3
Formulir Perencanaan Usaha
(Membangun Mimpi Masa Depan)
No.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nomor
Prioritas

Perubahan
Masa Depan

Waktu
Pencapaian

Langkah-Langkah
yang Dibutuhkan

Aset Lokal yang
Berkontribusi

Siapa yang
Akan Diminta

Bantuan
Luar yang
Diperlukan

Siapa yang
Akan Diminta
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menamatkan S1 Ekonomi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara (UMSU) pada tahun 2003. Selama 24 tahun,
Penulis mendedikasikan ilmu ekonomi dan akuntansi di Yayasan
Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) baik dalam
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dan Perlindungan Anak selama dua tahun. Penulis saat ini menjabat sebagai
Kordinator Wilayah di Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Sulawesi
Tengah dan telah terlibat aktif dalam pengembangan program pemberdayaan
masyarakat, pengurangan resiko bencana, sampai dengan pengembangan
sekolah ramah anak di Kota Palu, Sigi dan Donggala. Selain aktif pada isu
kemanusian, penulis juga aktif dalam memberikan pendidikan bahasa inggris
pada setiap jenjang sekolah dasar sampai dengan jenjang perguruan tinggi.
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