
Term of Reference 

Pelaksanaan Field Day di Kabupaten Aceh Selatan  

(Pasie Lembang, Durian Kawan dan Pucuk lembang)  
 

Tema : Model desa konservasi Menuju masyarakat madani Hutan Lestari 

 
I. Latar belakang 

 

Program MCV yang dilaksanakan oleh FP3 ALIVE telah berjalan lebih kurang tujuh bulan 

dimana diawali dari proses penentuan lokasi sampai pada pembentukan kelompok di tiga desa. 

Dari proses pembentukan kelompok dilanjutkan dengan kegiatan–kegiatan yang mendukung  

program  kelompok seperti pembentukan Credit Union (CU) di masing–masing desa. Desa 

Pucuk Lembang ada 3 kelompok CU, Desa Durian Kawan ada 3 kelompok CU dan Desa Pasie 

Lembang ada 2 kelompok CU. Kelompok CU ini terdiri dari kelompok ibu-ibu dan kelompok 

bapak. 

 

Setelah melakukan kegiatan CU, kelompok–kelompok tersebut dilebur untuk melakukan 

kegiatan Sekolah Lapangan (SL). Setiap desa melakukan kegiatan SL yang diikuti oleh 30, 

terdiri dari 15 perempuan dan 15 laki-laki. SL yang dilakukan mengunakan metode SLA 

(Sustainable Livelihood Assessment). Kegiatan SL mencakup delapan materi dan ini dilakuakan 

secara maraton karena waktu program yang sangat terbatas, ditambah lagi suasana bulan 

Ramadhan menambah sempitnya waktu dan terasa waktu sangat kurang dan terbatas.  

 

Alhamdulillah proses SL telah selesai dilaksanakan di semua desa dampingan walaupun masih 

ada kekurangan sehingga perlu penguatan untuk program ke depan. Tetapi masyarakat telah 

memahami apa potensi yang ada di desa mereka masing-masing sehingga mereka bisa 

melakukan kegiatan apa yang cocok untuk mereka lakukan di desa masing-masing. 

 

Dari hasil kegiatan tersebut masyarakat telah melakukan pembibitan secara swadaya untuk 

menanam lahan-lahan mereka ke depan. Maka untuk keberlanjutan kegiatan masyarakat yang 

ada di desa masing-masing diperlukan bantuan-bantuan dari pihak luar.  

 

Hal ini dikarenakan keterbatasan ALIVE yang tidak menyediakan bantuan berbentuk fisik dan 

uang untuk modal kerja. Dari proses sekolah lapangan maka tergalilah apa kebutuhan 

masyarakat ke depan dan kemana perlu dilakukan pendekatan untuk mendapatkan bantuan baik 

bibit maupun teknik. Oleh sebab itu diharapakan pada kegiatan Field Day nanti kita bisa 

mengundang instansi maupun privat sector yang punya kaitan untuk bisa membantu masyarakat 

maupun pihak lain yang bisa mendukung keberlanjutan dari program pembangunan yang ada di 

desa. 

 

II. Tujuan  

1. Sebagai ajang tukar informasi antar kelompok masyarakat.  

2. Sebagai ajang membangun jaringan masyarakat dan para pihak lokal.  

3. Untuk menggalang dukungan dari pihak pemerintah, instansi, dan lembaga yang terkait.  



 

III. Keluaran 

Adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah dan pihak-pihak terkait,  membantu  

untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada dipinggiran kawasan hutan,sehingga 

masyarakat bisa menjaga hutan secara swadaya. 

 

IV. Peserta 

Peserta kegiatan ini adalah masyarakat dari desa Pasie Lembang, Durian Kawan dan Pucuk 

Lembang 

 

V. Waktu dan Tempat 

Tanggal : 20 Desember 2008  

Tempat : Desa Pasie Lembang  

 

VI. Metode  

1. Dialog  

2. Tanya jawab  

3. Dokumentasi  

 

Kota Fajar, 15 Desember 2008 

MANAJEMEN ALIVE ACEH SELATAN 

 

dto 

 

Muslim Sipayung 

Area Manager 

Telp : 081361019423 


