PELATIHAN PELATIH UNTUK FASILITATOR

Latar belakang
Union Aid Abroad – APHEDA (Australian People for Health, Education and
Development Abroad) telah mengelola program pelatihan keterampilan
kejuruan, yakni meningkatkan akses kepada pekerjaan dan pendapatan generasi di
Aceh untuk 0,5 – 2 tahun sejak tsunami 2004. Pada tahun 2007-2008, APHEDA
merencanakan bekerja di antara wilayah yang terkena tsunami dan wilayah pasca
konflik di 7 kabupaten dan kota seperti Aceh Utara, Lhokseumawe, Pidie, Sigli,
Aceh Besar, Banda Aceh, Aceh Barat dan Nagan. Tingkat pemahaman anggota
dan pengurus kelompok di bawah dampingan lembaga lokal (Yayasan An-nisa)
masih perlu ditingkatkan dalam bentuk pelatihan, diskusi ataupun kunjungankunjungan.
Proyek ini mencakup pelatihan pengelolaan usaha mikro dan keuangan, sesuai
dengan jenis-jenis pelatihan ketrampilan (vocational skills). Peserta yang terlibat
dalam pelatihan adalah laki-laki dan perempuan. APHEDA juga memberikan
pelatihan lain yang relevan seperti gender, monitoring & evaluasi, serta
pengorganisasian masyarakat sipil bagi anggota masyarakat dan beberapa
lembaga mitra. Tujuan utama proyek adalah memperbadayakan anggota
masyarakat dan organisasi-organisasi mitra untuk menggerakan ke arah dukungan
masyarakat sendiri atau organisasi masyarakat sipil.
Oleh karena itu, APHEDA bekerjasama dengan Bina Swadaya dalam memfasilitasi
pelatihan analisis social, pendekatan pengembangan masyarakat, teknik-teknik
memfasilitasi dan rencana kerja.
Para fasilitator (pelatih) dari Bina Swadaya adalah orang berpengalaman dan ahli
di bidang pelatihan serta pendekatan pengembangan masyarakat dengan metode
partisipatif.

Tujuan
1. Meningkatnya pengetahuan organisasi mitra dan anggota masyarakat terpilih
dalam analisis sosial terkait dengan wilayah kerjanya;
2. Meningkatkan kapasitas organisasi mitra dan anggota masyarakat terpilih dalam
strategi pengembangan terhadap pendekatan pengembangan masyarakat;
3. Meningkatkan kapasitas organisasi mitra dan anggota masyarakat terpilih dalam
rencana pengembangan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan di masyarakat

Peserta Pelatihan
Peserta pelatihan adalah 25 orang anggota komite dan fasilitator lapangan dari
organisasi-organisasi mitra seperti An-Nisa, PAPAN, PPNI, dan calon-calon pelatih
terpilih dari masyarakat .
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Kegiatan pelatihan telah dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus – 3 September
2007, bertempat di Bale Peureumeun Inong ngon Aneuk Aceh (Balai Peduli
Perempuan dan Anak Aceh), Jl. Nibong, Lapang, Meulaboh, Aceh Barat

Kegiatan
Pelaksanaan pelatihan berlangsung selama 8 hari, yakni materi analisis sosial 3
hari, pendekatan pengembangan masyarakat, dan teknik memfasilitasi 3 hari serta
perencanaan fasilitator 2 hari.

Hasil yang Dicapai
Secara umum pelaksanaan pelatihan berjalan baik dengan dukungan semua pihak.
Peserta yang sebagain besar adalah perempuan memiliki semangat yang tinggi
untuk dapat menimba ilmu tentang pengembangan kelompok, usaha, menganalisis
secara bersama-sama. Meskipun dengan tingkat pemahaman yang bervariasi,
namun proses pelatihan berlangsung lancar (dinamis). Saling bertukar pengalaman
dan informasi di antara para peserta menimbulkan kepercayaan diri bagi setiap
peserta. Apalagi dengan kondisi pascabencana yang baru dialami sebagian besar
peserta semakin menambah motivasi untuk meningkatkan kehidupannya.
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