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Introduction and Goals and Objectives 

The findings from the baseline survey showed that rubber is a key commodity for the 
Mantangai and surrounding areas economy. Over one half (54%) of the families in Block 
A report that rubber production is either their primary or secondary source of 
livelihood.  In Block E, 21% of the families report that rubber is a primary or secondary 
source of livelihood. In Block A, the opening of the forest by the Mega Rice Project has 
increased communities access to peat lands, resulting in the opportunity of 
communities to exploit the area by, among other things, planting rubber on shallow 
peat.   

Results from rubber value chain assessment indicate that a key issue in the value chain 
is the low quality of rubber produced by farmers in the KFCP work area. The area’s 
reputation for low quality rubber is one of the factors causing lower rubber prices for 
Mantangai and surrounding area farmers compared to other areas. Other factors 
include pricing mainly based on weight, the inability to measure DRC in the field, the 
market chain from field to factories, and lack of timely and actionable price information 
being made available for farmers and traders. 

A key intervention for improving the value chain and income received by farmers is to 
work them to improve the quantity and quality of their rubber.  Producing better 
quality rubber, combined with selling directly to factories, will increase the bargaining 
of position of farmers in at least two ways.  First, the factories are not being supplied 
with good quality rubber and are willing to pay a premium for it.  Second, by organizing 
to sell directly to factories, local farmers and collectors can reduce the market chain 
(cutting out regional collectors) and capture more of the value of their rubber.  In 
addition, by organizing and selling directly to factories, the region’s farmers have an 
opportunity to “brand” their rubber and improve the reputation of their region’s rubber.   
However, all of these opportunities depend on supplying good quality rubber as 
demanded by the factories.  

Due to the importance of providing good quality rubber to the factories as a basic 
intervention for improving the value chain, the value chain assessment team 
recommended to implement farmer field schools in the villages, particularly the villages 
in Block A which are beginning to access deep peat for rubber cultivation. 

As a result of this recommendation, a participatory needs and opportunity analysis for 
the development of farmer field schools for rubber was conducted1.  The results of that 
assessment found that rubber cultivation practices in the area were basically traditional 
practices based on knowledge and information passed down since rubber was 
introduced to the area in the 1930s.  Key findings included: 

 Older rubber plots were mixed plots consisting of over 50% rubber planted 
randomly and other trees of economic value (fruit and timber trees) selected 
from spontaneous establishment; 

                                                        
1 Need and Opportunity Analysis of Rubber-Peatland Farmer Field Schools 
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 In recent plots adopting monoculture practices, farmers choose spacing based on 
ability to procure seedlings.  If they can procure enough seedlings, a 3x3 meter 
spacing pattern is used; otherwise a 5x5 meter spacing pattern is used; 

 Fertilizers and other agricultural inputs are rarely used; 

 Tapping procedures are traditional and not optimal; it is estimated that using 
recommended tapping procedures could increase production from 25% to over 
100%; 

 Post harvest processing is also traditional with farmers using local coagulants 
that produce poor quality rubber; 

 Farmers often store rubber by soaking it before selling to local traders; 

 Farmers often take a subsistence approach to managing their rubber, selling it 
quickly when the need cash; and 

 Farmers have not organized to improve the reputation of their area or sell 
directly to factories; and 

 Farmers are attempting, often with support from local extension, to use peat land 
made accessible by the Ex-Mega Rice Project for dry land field and plantation 
agriculture. 

The needs and opportunity analysis also identified a number of opportunities that are 
available in the region to support farmers improve the quantity and quality of their 
rubber harvest.  These opportunities include: 

 There is high continuing international demand for natural rubber and local 
factories are not at maximum production and report a need for quality rubber 
from producers; 

 Chemical coagulants are available in Banjirmasin and could be included in 
existing trade shipments from that city to the area; 

 Quality seedlings and clone material are available in Central Kalimantan; 

 Technical information is available at Central and South Kalimantan universities 
and research institutes. 

These opportunities indicate that the demand is there for improved quantity and quality 
of rubber and that key inputs (particularly coagulant), and technical information can be 
made available to the area. 

Based on the issues in rubber cultivation, and the opportunities in the area, the needs 
and opportunity analysis recommended a Rubber-Peat Land Livelihood Curriculum 
divided into seven main sections, covering the following topics: 

1. Preparation: 

o Assessing the importance of commodities to the community; and 

o Assessing economic potential and markets of important commodities 

2. Harvest and Post-harvest Processing: 
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o Criteria for rubber ready to be tapped; 

o Recommended, tools, techniques, and systems for tapping rubber; 

o Tapping based on age of rubber trees; 

o Straining latex; 

o Adding water consistent with Dry Rubber Content; 

o Mixing and using formic acids (recommended coagulants) correctly; and 

o Storing for market. 

3. Marketing: 

o Understanding government regulations for marketing and pricing rubber;  

o Understanding the value chain market demands; and 

o Farmers groups and trading directly to factories. 

4. Preparation of new plantation: 

o Growing requirements and land clearance; 

o Drainage and water management; 

o Choosing clones (strengths and weaknesses); 

o Multiplying seedlings; 

o Preparing land; 

o Planting methods and spacing patterns; and 

o Managing/maintaining pre-productive rubber and productive rubber 
plots. 

5. Sustainable land and ecosystem management 

o Basic peat ecology and impacts of drainage and deforestation in the local 
context (flooding and fires); and 

o Basic water management and forestry for managing peat lands; and 

o Environmentally friendly farming practices such as organic fertilizers, 
bio-char, and natural pest/disease management. 

6. Improvement of extension workers and farmer’s capacity 

o Adult Education Training Skills 

o Project implementation (planning, implementing, monitoring, and 
evaluation) 

o Advocacy for services and policies 

7. Monitoring and evaluation 

o Document achievements, strengths and weaknesses, and actions for 
improvement. 

Due to the seasonality of planting/replanting rubber, this curriculum is designed to be 
implemented in two phases.  Phase one focuses on marketing, harvest and post harvest 
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technologies, peat land management, and capacity building (1, 2, 3, 5, and 6 above).  
This phase can be implemented throughout the non-planting season.  Phase II will 
focuses on sustainable rubber management and replanting and peat land management 
(4 and 52 above). This phase will be held during the planting season. 

During the pilot phase, GRM and the CE Team planned to implement Phase One of the 
curriculum.  To prepare for the pilot phase, the Farmer Field School Advisor, working 
with the CE Team and Team Leader, developed draft-training sessions for the first 
phase of the Farmer Field School.   

These draft sessions were used as the basis for the Training of Trainers for the members 
of the CE Team assigned to conduct the pilot farmer field schools.  This report describes 
that training. 

The TOT for the FFS trainers was held from May 14 through May 20, 2010. 

The objectives of the TOT were that by the end of the TOT the FFS Trainers would: 

 Be able to explain the Farmer Field School approach, principles, and 
methodology; 

 Have refined and be able to explain the curriculum developed by the Farmer 
Field School Advisor; 

 Have refined and be able to facilitate the topics and sessions designs for phase 
one of the Farmer Field School; 

 Be able to implement the Farmer Field School in the field; and 

 Be able to explain and possibly demonstrate improved tapping and coagulating 
techniques in the field. 

The key outputs for the training were: 

 The curriculum for the Farmer Field School prepared and ready for trials in the 
field; 

 Facilitators prepared to implement Phase One in the field; 

 Sessions for the Phase One curriculum designed and ready for trial in the field; 
and 

 Follow up plans for implementing the pilot phase of the Farmer Field School. 

                                                        
2 Section 5 is included in both phases to ensure that this important topic is covered with 
all participants. 
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Participants 

The participants for the FFS-TOT were the following members of the CE Team: 

1. Sumarlin 
2. Suhada 
3. Yusep 
4. Obrin 

5. Natalia 
6. Endang 
7. Mathius 
8. Nessy 

These participants were chosen because they would be the Facilitation Officers and 
Technical Officers that would be conducting the pilot farmer field school in the two 
villages chosen for the pilot. 

The facilitators were Budi Christiana and Frank Page.  Ibu Budi facilitated the first three 
days of the training and Frank Page completed the training.  This schedule came about 
because of delays in the KFCP socialization process that required delaying the training.  
The delays caused a conflict in Ibu Budi’s schedule and she was not available for the full 
training due to a long-standing contract with a foreign client that could not be 
rescheduled. 

Agenda 

Date 
Location 

of 
Activity 

Activity   
Time 

Begin End 

Friday 
14 May  

Palangka 
Raya 

 Opening, Hopes for the Workshop, 
Workshop Agenda, and Learning Contract 

08.45 09.30 

 Sharing experience from Provincial and 
District experience with Farmer Field 
Schools and training farmers 

09.30 10.15 

 Break 10.15 10.30 

 Sharing experience from Provincial and 
District experience with Farmer Field 
Schools and training farmers 

10.30 11.30 

 Lunch 11.30 13.30 

 Overview of the process and principles of 
Farmer Field Schools and Description of 
the FFS Curriculum.  

13.30 16.30 

Saturday 
15 May  

  Description of FFS Curriculum (II) 08.45 10.00 

 Break 10.00 10.15 

 Planning Farmer Field Schools 

 Initial socialization 

 Recruiting participants 

 Making initial schedules 

10.15 11.00 
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Date 
Location 

of 
Activity 

Activity   
Time 

Begin End 

 Need assessment and opportunity 
analysis 

11.00 12.00 

 Lunch 12.00 13.00 

 Preparation for FFS in the field 
(socialization, participation recruitment 
and venue) 

13.00 15.00 

 Break 15.00 15.15 

 Initial meeting (curriculum proposal, 
learning of contract) 

15.15 16.15 

 Close 16.15 16.30 

Monday 
17 May  

Palangka 
Raya 

 Topic 1: The importance of rubber to the 

community (starting session for phase one 

and phase two) 

8:45 10.00 

 Break 10.00 10.15 

 Topic 2:  The economic importance of 

rubber and comparison with other village 

economic activities  

10.15 12.00 

 Lunch 12.00 13.00 

 Topic 3: Market Chain Assessment I 13.00 14.30 

Tuesday 
18 May 

  Topic 4: Market Chain Assessment 2 (field 
trip to factories) 

08.45 10.00 

 Break 10.00 10.15 

 Topic 5: Analysis of market chain 
assessment and sharing experience of 
field trip 

10.15 12.00 

 Lunch 12.00 13.00 

 Topic 6: Preparing for harvesting and 
tapping (pre-technical training) 

13.00 15.00 

 Break 15.00 15.15 

 Topic 7: Preparing for post processing, 
coagulating, and storing (pre technical 
training) 

15.15 16.30 

Wednesday 
19 May 

In the 
field 

 Topic 6: Harvesting and tapping rubbe 
(field training) 

06.00 16.00 

 Topic 7: Coagulating rubber (field 
training) 
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Date 
Location 

of 
Activity 

Activity   
Time 

Begin End 

Thursday 
20 May 

Palangka 
Raya 

 Review of field training 08.45 10.00 

 Break 10.00 10.15 

 Review of session designs 10.15 12.00 

 Lunch 12.00 13.00 

    Review of Session designs 13.00 15.00 

    Break 15.00 15.15 

 Reflection, review, and evaluation of TOT 15.15 16.30 

Workshop Results 

Hopes and Fears 

The workshop started with the participants brainstorming their hopes for the 
workshop.  These hopes included: 

 Learning the process of facilitating a farmer field school; 

 Learning the farmer field school model; 

 Becoming a good farmer field school facilitator; 

 The materials for the farmer field school are simple so that the participants can 
understand them; 

 Get skills and materials to facilitate rubber farmers; 

 Design training sessions that are simple and clear; 

 Plans for the Farmer Field School that are strategic and beneficial for rubber 
farmers; 

 Improved welfare for rubber farmers; 

 We all have the same perception/understanding of the rubber farmer field 
school curriculum. 

These hopes were compared to the goals, outputs, and agenda of the workshop, and the 
group agreed to move forward with the agenda. 

In addition to listing out their hopes for the workshop, the group asked for each 
member to indicate in what areas of working with rubber and/or farmers that they have 
experience or knowledge.  The group then identified the following: 

Skills/Knowledge Staff 
Technical skills and knowledge of rubber cultivation Matius, Yusef, Natalia, Endang 



Rubber Farmer Field School TOT Report 

  Page 8 

Marketing and managing harvested rubber Obrien, Suhada 
Negotiating and developing partnerships between farmers 
and factories 

Obrien, Suhada 

Facilitation Techniques, LEISA, PTD, and group 
development 

Endang, Nessy, Suhada 

 

This mapping of experience will be used for selecting and developing the teams that will 
implement the farmer field schools. 

Sharing Experience from the Provincial and District Departments of Forestry and 
Plantations 

To provide a background for the farmer field school, and to share the government’s 
experience in working with rubber farmers, the trainers had invited Pak Eko from the 
Provincial Department of Forestry and Plantations and Pak Adinoto from the Kapuas 
District Department of Forestry and Plantations.  Their approach to farmer field schools 
and working with rubber farmers based on developing thematic approaches designed to 
work with farmer to overcome problems and issues they identify as important to them.  
Their steps to developing a farmer field school include: 

The Province’s approach and discussion: 

 Farmer Field Schools start with identify problems and issues from a number of 
sides; 

o Map and prioritize the issues identified; 

 Sessions are then designed and implemented to meet the needs identified in 
order of the prioritization; 

 Sessions are held in the field and include field demonstrations; 

 Points regarding the weaknesses of farmers according to the resource speaker 
from the province; 

o Education levels are low; 

o Farmers sell rubber based on weight, not quality 

o The farmers do not use superior clones 

o Farmers are not concerned about carrying out maintenance activities; 

o Farmers do not set up drainage well nor manage weeding well; 

o In general the farmers’ work ethic is weak; 

o Institutions and cooperatives do not function; 

o There is no correlation between the transparency of farmers and 
collectors; 

o There is no local access to recommended coagulants; 
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o Factories are far from the area; 

o Most methods of tapping used by the farmers are not correct; 

o On average, farmers in Central Kalimantan do not tap themselves. 

The District’s approach and activities: 

 Farmer Field School Principles 

o FFS must be relevant to government program; 

o Be systematic; 

o Be consistent; 

o Good Quality; 

o Actual; 

o Flexible; 

 Farmer Field School Curriculum; 

o District government policy for developing plantations in Kapuas; 

o Group dynamics; 

o Tapping and harvesting; 

o Coagulating and managing quality rubber; 

o Marketing rubber; 

o Practice in tapping and coagulating rubber; 

o Partnerships; 

o Factory visits; 

o MOU between farmers and factories and next steps; 

 Practical advice; 

o Cover one point/topic per day/meeting; 

o Align farmer field school schedule with participants schedule; 

o 15 meetings are minimal for Farmer Field School; 

o One day for factory visit; 

o Focus on practice – 70% practice and 30% theory; and 

o Don’t be monotone and boring. 
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Overview of the Process and Principles of Farmer Field Schools 

The following session consisted of a presentation and discussion on the principle, 
design, and curriculum of farmer field schools. 

Farmer field schools are based on adult education principles including experiential 
learning, shared learning based on experience and knowledge of group, and learner 
directed learning (setting session schedules based on needs identified by the learners).  
The sessions of the farmer field school, therefore, should be designed using the adult 
learning cycle consisting of experience, reflection, generalization, and practice. 

The full Farmer field School process begins with a participatory needs and opportunity 
assessment to identify key crops/commodities produced in a village or region and to 
choose priority commodities that have good potential for improvement and will 
significantly contribute to the social welfare of the community. 

Once the community has chosen the commodity for the Farmer Field School, 
preparation for implementation includes the following steps: 

 Broader socialization to the farmer community; 

 Recruitment of participants based on agreed criteria; 

 Curriculum review for potential participants; 

 Setting the learning contract with participants signing up for the Farmer Field 
School; 

o Common goals and objectives; 

o Agreement on curriculum; 

o Agreement on meeting schedules; and 

o Agreements on attendance and participation; 

Once the preparation phase is complete, the Farmer Field School trainers and 
participants implement the curriculum agreed upon.  Training takes place in the village 
and on farms.  The last session of the curriculum is an evaluation of the process and 
results of the farmer field school. 

The general process was clear to the participants and the discussions regarding the 
process.  In the follow up discussion the following points were made: 

 The curriculum for this Farmer Field School will be conducted in two phases; 

 In order to be consistent with REDD, the curriculum for establishing new rubber 
plots will be dropped and changed to managing and replanting existing plots; 

 Each section of the curriculum can accommodate the learning activities of the 
Farmers Field School; 

 Each phase of the Farmer Field School is supported by two books; a facilitator’s 
guide and technical guide.  For Phase 1, the technical guide covers marketing, 
harvesting, and post harvest processing/storage; 
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The discussion also covered the challenges of facilitating and guiding farmers in the 
farmer field school.  Based on the concerns of the group, the group identified the 
following characteristics for successfully facilitating a farmer field:  

 Patience: 

 Good technical knowledge or access to good technical knowledge; 

 Base learnings on experience in order to overcome resistance to accepting new 
techniques (demonstrate the efficacy of the new technique); 

 Lively presentations, demonstrations, and discussion methods; and 

 Good facilitation skills 

Criteria for Selecting Participants 

A key part of the first day discussion was determining the criteria for Farmer Field 
School Participants.  After an involved discussion reviewing the goals of the Farmer 
Field School and the typical division of labor for rubber in the area, the following 
criteria for participants was developed: 

 Participation is voluntary; 

 Participants should own and manage their rubber plots; participants should be 
the ones who make decisions regarding the management rubber plots; 

 Participants should be healthy; 

 There should be a good balance of women and men participants.  If there is 
room, both husband and wife working a rubber plot may participate; 

 The maximum number of participants for one group is 20 participants.  If more 
than 20 farmers want to sign up, two groups should be created with no more 
than one participant per rubber plot. 

Curriculum and Session Review 

The following sessions reviewed the draft session designs for the Phase One curriculum.   

These session reviews covered: 

 The goals and objectives of each session; 

 The training/facilitation process for each session; 

 The materials needed for each session; and 

 The time needed for each session. 

Often the process of review resulted in dividing the large group into two sub groups to 
develop session designs, and then the best ideas from both groups were incorporated 
into the final design. 

Below is an outline of the sessions and their objectives that have been developed during 
the pilot phase of the Farmer Field School.  As these sessions have been further refined 
after implementation, this report will not describe the 5 days of designing during the 
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TOT.  A brief outline of the sessions developed and their objectives are presented below, 
and the final design of the Phase One Curriculum Sessions for the Farmer Field School 
(in Indonesian) are attached as the annex.  The sessions designed through this process 
were: 

 Needs and Opportunities Analysis; 

o Objectives:  

 To identify the conditions, problems, needs, and opportunities in 
the area for improving rubber in the area; 

 To identify solutions and opportunities to overcome the existing 
problems; 

 Preparation of the Farmer Field School Participants (Socialization, participation 
recruitment, and location); 

o Objectives: 

 Provide a general picture of the proposed program; 

 Socialize the learning activities and develop an initial draft of 
learning needs; 

 Receive feedback and inputs on the training design; 

 Recruit participants; 

 Set the location/place for the Farmer Field School; 

 Initial Meeting of Participants (Curriculum proposal and learning contract); 

o Objectives: 

 Share the draft curriculum with the participants; 

 Receive feedback an inputs on the curriculum; 

 Establish the learning contract with the participants and agree on 
the Farmer Field School schedule; 

 How important is rubber to our community? 

o Objectives: 

 Participants will be able to explain the level of contribution of 
rubber to the communities economy; 

 Participants will be able to explain the importance of rubber to 
their own incomes; 

 Participants will be able to explain the market trends in rubber for 
the past 5 years; 
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 How important is quality rubber production? 

o Objectives: 

 Participants will be able to explain the importance of quality 
rubber and managing their harvest in the proper manner; 

 The participants will be able to explain about the importance of 
maintaining rubber quality and providing quality rubber to the 
factories; 

 The participants will begin to think in business and marketing 
terms and not just in production terms; 

 How important is the peat ecosystem to the community? 

o Objectives: 

 The participants will develop information about how the peat 
ecosystem is important to their lives and the communities around 
the Kapuas River; 

 The participants will be able to explain the importance of the peat 
ecosystems and how it supports and bolsters their lives; 

 What is the connection between fire and the exploitation of peat lands? 

o Objectives: 

 The participants will be able to explain the negative impacts of 
exploiting peat lands; 

 The participants will be able to explain the connection between 
fire and the exploitation of peat lands; 

 Market Chain Survey – Part 1  

o Objectives: 

 The participants will be able to explain the reason to conduct a 
market survey and such a surveys goals and benefits; 

 The Participants will be able to explain the steps that need to be 
implemented before conducting a market survey and what needs 
to be done in implementing a market survey; 

 The participants will be able to collect data for a market survey of 
the rubber value chain in the region; 

 Market Chain Survey – Part 2 

o Objectives: 

 The Participants will conduct a market survey (meeting with 
traders and factories and collecting information); 



Rubber Farmer Field School TOT Report 

  Page 14 

 The participants will begin making collaborative relations with the 
factories; 

 The participants will interact with the other players in the value 
chain; 

 Analysis of the Market Chain and Marketing 

o Objectives: 

 Sharing information and findings from the study trip with the 
other participants in the Farmer Field School who did not make 
the visits; 

 Identify the current conditions of the market chain and the 
opportunities and challenges presented by the market chain; 

 Develop a marketing strategy and consensus to manage their 
rubber based on the results of the study visits and market survey; 

 Standards for quality rubber and the key element of rubber pricing 

o Objectives: 

 The participants will be able to explain the standards for quality 
rubber; 

 The participants will be able to explain the elements of pricing and 
use the official formulas for determining rubber prices; 

 The participants will be able to access rubber prices through 
various media (radio and television); 

 Preparing for tapping and harvesting  

o Objectives: 

 The participants will be able to explain when rubber trees are 
ready to be tapped; 

 The participants will be able to explain and practice methods of 
tapping that do not damage the rubber trees; 

 Managing post harvesting; 

o Objectives: 

 The participants will be able to explain and practice the proper 
process for maintaining quality before coagulation; 

 The participants will be able to explain and practice the proper 
process for processing rubber that meet nationals standards; 

 The participants are able to explain why and agree to use the 
recommended coagulants for their rubber; 

 Evaluation of the Farmer Field School 
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o Objectives: 

 The participants give feedback and inputs regarding the farmer 
field school and how to improve it; and 

 Determine the participants view on the usefulness and benefits of 
the Farmer Field School for their farming and lives. 

The results of these sessions were both the improvement of designs of the sessions and 
a clear understanding by the group of the process and techniques that will be used for 
each session.  In addition, the TOT participants spent one day in the field learning 
recommended tapping and coagulating procedures. 



Rubber Farmer Field School TOT Report 

  Page 16 

TOT Results 

The results of the TOT were used in the implementation of the pilot phase of the Farmer 
Field School in June and July 2010.  During this process, the curriculum and sessions 
designed in the TOT were piloted and adjusted based on the experience in the field.  
Initial feed back from the pilot is positive, with the participants understanding the 
importance of improving quality.  The participants are currently in the process of 
testing new approaches in the field and selling to the factories.  If these tests prove 
profitable for the farmers in the groups will be ready to implement the lessons provided 
in the pilot phase of the Farmer Field School. 

The final session designs in BahasaIndonesia for phase one of the curriculum 
(developed in this TOT and amended based on the field experience of implementing 
them) are attached as the Annex to this report. 
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Belajar Bersama 

Mengelola Tanaman Karet dan Lahan Gambut yang 

Berkelanjutan di Wilayah KFCP 

 

Jilid I: Panduan Umum untuk Fasilitator 
 

 

DAFTAR ISI 

 
1.  Pendahuluan 

1.1.  Cara Menggunakan Panduan Ini 

1.2.  Bentuk Proses Belajar Bersama 

1.3.  Tahapan Proses Belajar Bersama 

 

2.  Persiapan Wilayah Dan Kelompok 

2.1.  Analisis Kebutuhan Dan Peluang 

2.2.  Persiapan Peserta Belajar (Sosialisasi Kegiatan, Peserta dan Lokasi) 

2.3.  Pertemuan Awal (Usulan Kurikulum Belajar, Kontrak Belajar) 

2.4.  Observasi Lahan Dan Analisis Agroekosistem 

 

3.  Penyadaran Kelompok 

3.1.  Seberapa Penting Tanaman Karet Bagi Masyarakat? 

3.2.  Seberapa Penting Hasil dan Perbandingan Ekonominya? 

3.2.   Seberapa Penting Ekosistem Lahan Gambut Bagi Masyarakat? 

3.3.   Apa Hubungannya Kebakaran dengan Eksploitasi Lahan Gambut? 

 

4.  Monitoring Dan Evaluasi 

 

5.   Sesi-Sesi Kegiatan  

5.1. Survey Pasar/Rantai Pasar I 

5.2. Survey Rantai Pasar II (Studi Banding) 

5.3. Analisis Rantai Pasar dan  Pemasaran 

5.4. Standar Penentuan Mutu Bokar dan Dasar Penghitungan Harga Karet 

5.5. Persiapan Penyadapan dan Panen 

5.6. Penanganan Pasca Panen 

5.7. Evaluasi Sekolah Lapang 



 

 

5.8. Uji Coba Oleh Petani 

5.9. Dasar-Dasar Kepemanduan 

5.10. Mengenal Tanaman Karet dan Lingkungan Gambut 

5.11. Perbanyakan Tanaman 

5.12. Persiapan Lahan dan Penanaman 

5.13. Pemeliharaan Tanaman I (Tanaman Belum Menghasilkan) 

5.14. Pemeliharaan Tanaman II (Tanaman Menghasilkan) 

5.15. Mengenal Lahan Gambut 

5.16. Mengenal Pirit 

5.17. Pengelolaan Air 

5.18. Manajemen Kebakaran 

5.19. Pengelolaan Pupuk Organik 

5.20. Mengenal Hama, Penyakit dan Musuh Alami 

5.21. Pengenalan Kebun Campuran 



 

 

Pendahuluan 
 

 

1.1. Cara Menggunakan Panduan Ini 

 

Latar belakang kegiatan belajar bersama. Kegiatan belajar bersama yang sering 

dikenal dengan nama sekolah lapang sudah terbukti menjadi media belajar yang sangat 

efektif. Kegiatan ini menginspirasi kegiatan The Kalimantan Forests and Climate 

Partnership (KFCP) untuk melakukan peningkatan mata pencaharian(livelihood) di 

wilayah bekasProyek Lahan Gambut (PLG). Kegiatan dititikberatkan untuk membantu 

petani dalam meningkatkan pendapatan,dengan fokus melalui peningkatan mutu hasil  

tanaman karet yang merupakan salah satu aspek ekonomi utama di wilayah KFCP. 

 

Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan pendampingan kepada petani dan 

stakeholder yang terlibat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam membuat 

keputusan secara kritis untuk mengelola  ekosistem  tanaman karet di lahan gambut 

agar lebih produktif, memberikan nilai ekonomi yang tinggi namun tetap selaras dengan 

kebijakan dan keberlanjutan. 

 

Bagaimana panduan ini dibuat?Panduan ini berisi kurikulum sekolah lapang yang 

disusun berdasarkan hasil studi dokumentasi dan analisis kebutuhan yang dilakukan di 

wilayah KFCP. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan belajar 

bersama, diantaranya: 

a. Panduan ini dapat digunakan berdasarkan stadia tanaman karet pada saat kegiatan 

belajar bersama akan dilakukan, namun untuk persiapan harus dilakukan  sejak 

awal kegiatan. 

b. Setiap pertemuan sebaiknya disampaikan topik teknis, misalnya materi tentang 

budidaya karet, lahan gambut, iklim dan pemanasan global. Selain itu disampaikan 

juga materi dengan topik non teknis, misalnya tentang peningkatan kapasitas 

petani dan kepemanduan. 

c. Waktu pemberian materi sebaiknya didasarkan pada fase-fase pertumbuhan 

tanaman karet, sehingga peserta belajar bersama dapat melakukan pengamatan 

dan melakukan langsung sesuai dengan topik yang sedang dipelajari. 

d. Proses belajar ini harus mengedepankan prinsip belajar dengan 

melakukan(learning by doing), sehingga peserta kegiatan diberi kebebasan untuk 

berkreasi dalam setiap topik dan kegiatan. 
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e. Inovasi teknologi yang diberikan sebaiknya selaras dengan kearifan lokal (teknologi 

yang sudah ada di tingkat petani dan terbukti sudah beradaptasi). 

f. Keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholder) sejak awal kegiatan 

disarankan dalam kegiatan ini, terutama petani, LSM, Peneliti (BPTP dan Balitra), 

penyuluh, dinas dan pemerintah desa. 

g. Dalam setiap pertemuan, jika membutuhkan narasumber untuk topik-topik 

tertentu, sebaiknya melibatkantenaga ahli di bidangnya, misalnya peneliti, 

penyuluh, LSM dll. 

Tujuan Panduan. Tujuan panduan ini adalah menyediakan kerangka dasar dan materi 

bagi fasilitator dalam melakukan proses belajar bersama. 

 

Panduan ini ditujukan kepada siapa? Panduan ini ditujukan kepada fasilitator yang 

akan memfasilitasi kegiatan belajar bersama, bisa terdiri dari fasilitator dari LSM, 

pemandu dari masyarakat, penyuluh dari Dinas dan Balai penelitian atau siapa saja 

yang mempunyai keinginan untuk mengorganisasi kegiatan belajar bersama. 

 

1.2. Bentuk  Proses Belajar Bersama 

 

Proses belajar bersama ini dirancang dengan menggunakan prinsip learning by doing, di 

mana setiap tahap belajarnya terdiri atas enam kegiatan: 

1. Observasi  lapangan   

2. Analisis agroekosistem  

3. Presentasi dan diskusi  

4. Analisis ekonomi  

5. Dinamika kelompok  

6.  Topik khusus  

 

Setiap kegiatan di atas akan dilakukan setiap pada kegiatan tatap muka, namun 

kegiatan-kegiatan tersebut akan disesuaikan dengan fase tanaman dan kegiatan yang 

dilakukan. 

 



 

 

1.3. Tahapan Proses Belajar Bersama  

Secara garis besar ada enam struktur yang menjadi fokus kegiatan belajar bersama,  

yaitu: 

Tahapan Kegiatan Keterangan 

I. Persiapan  1.1. Analisis kebutuhan dan Peluang 
1.2. Persiapan untuk Kegiatan Belajar 

Bersama 
1.3. Pertemuan Awal 
1.4. Peran Laki-laki dan Perempuan 

Panduan jilid I 

II. Sistem Pemasaran, Panen, 
dan Pasca Panen  

2.1. Pendahuluan 
2.2. Sistem Pemasaran 
2.3. Sistem  Panen 
2.2. Sistem Pasca Panen 

Panduan Jilid II 

III. Pembuatan Kebun Baru 3.1. Pendahuluan 
3.2. Mengenal Tanaman Karet  
3.3.Persiapan Bibit dan Tanaman 
3.4. Persiapan Lahan  dan penanaman 
3.5. Perawatan Tanaman 

Panduan Jilid III 

IV. Pengelolaan Lahan dan 
Ekosistem Berkelanjutan 

4.1. Pendahuluan 
4.2. Pengenalan Perubahan iklim dan efek 

rumah kaca 
4.3. Mengenal  REDD 
4.4. Pengenalan ekosistem gambut 
4.5. Managemen Kebakaran 
4.6. Sistem Petanian di lahan gambut 

yang ramah lingkungan 
 

Panduan Jilid IV 

V. Peningkatan Kapasitas 
Pemandu dan Petani 

5.1. Uji coba oleh Petani 

5.2. Dasar-dasar kepemanduan 

5.3. Dinamika kelompok  

5.4. Proses advokasi  

5.5. Perencanaan, pemilihan dan 

pembuatan media yang sesuai 

dengan kondisi lapangan 

 

Panduan Jilid V 

VI. Monitoring dan Evaluasi 6.1. Monitoring Kegiatan oleh Petani, 

Peneliti, penyuluh 

6.2. Pembuatan indikator keberhasilan 

untuk evaluasi 

6.3. Evaluasi Sekolah lapang 

Panduan Jilid I 

 



 

 

1.4. Observasi Lapangan dan Analisis Agroekosistem 
 

 Observasi lapangan dan Analisis Agroekosistem dilakukan pada awal kegiatan 
sekolah lapangan, untuk tanaman keras tergantung pada fase-fase perkembangan 
tanaman sesuai dengan perubahan dari fase perkembangan tanaman 

 Buatlah 2 group untuk melihat, mengumpulkan dan mendiskusikan kondisi positif 
dan negatif tanaman, bagian-bagian tanaman dan  lingkungan di sekitar seperti 
kondisi tanah, pertumbuhan tanamanan, hama dan penyakit, serangan hama dan 
gejala-gejalanya, gulma, kondisi air dan kondisi cuaca 

 Ambillah masing-masing contoh hal-hal yang memang menjadi temuan dan perlu 
didiskusikan kedalam kelompok 

 Buatlah bahan presentasi dari masing-masing hasil temuan kedalam dua kertas 
plano, yang satu yang positif dan yang satu hal yang negatif. Jika tidak bisa menulis 
mintalah peserta untuk menggambarkan keadaan dan temuan di lapangan 

 Buatlah analis temuan, temuan dan rekomendasi dari hasil temuan di lapangan 
 Presentasikan kedalam kelas hasil analisis agroekosistem dan minta tanggapan 

dari peserta belajar lainnya 
 Lakukan diskusi dengan kelompok besar dari kedua presentasi kemudian ambil 

kesimpulan dan rekomendasi kegiatan selanjutnya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Persiapan Wilayah dan Kelompok 
 

2.1. Analisis Kebutuhan dan Peluang 

 

a. Tujuan:  

- mengetahui kondisi, permasalahan, kebutuhan dan peluang wilayah yang 

akan menjadi target kegiatan. 

- Mencari solusi-solusi kegiatan dan peluang untuk mengatasi permasalahan 

yang terjadi  

b. Waktu: 120 menit 

c. Metode: Koordinasi,  diskusi, FGD (Focus Group Discussion) 

d. Alat dan Bahan: Panduan analisis kebutuhan dan peluang, Metaplan, spidol, 

kertas plano, selotip kertas 

e. Langkah-langkah: 

- Sebelum melakukan proses analisis kebutuhan dan peluang, pelajari secara 

garis besar wilayah yang akan menjadi target program. 

- Buatlah panduan dan pertanyaan-pertanyaan kunci berdasarkan tujuan 

program. 

- Berkoordinasilah dengan  tokoh kunci wilayah tersebut dan sampaikan 

tujuan kegiatan yang akan dilakukan. 

- Persiapkan pertemuan dengan masyarakat, minta bantuan tokoh masyarakat 

setempat, tempat dan waktu sebaiknya ditentukan oleh masyarakat sesuai 

dengan kebiasaan masyarakat. 

- Lakukan Focus Group Discussiondengan masyarakat (jangan terlalu banyak 

kurang lebih 15 orang terdiri dari laki-laki dan perempuan) sesuai dengan 

kesepakatan bersama. 

- Arahkan diskusi pada kebiasaan petani dalam mengelola usaha 

pertaniannya, permasalahan-permasalahan yang ada, peluang-peluang yang 

ada, solusi-solusi yang sudah dimiliki, kearifan lokal yang dilakukan petani 

dll. 

CATATAN: 

Walaupun fasilitator pemimpin diskusi sudah mempunyai pertanyaan-

pertanyaan kunci, sebaiknya fasilitator mengawali diskusi dari hal yang terjadi di 

lapangan dan pertanyaan-pertanyaan disesuaikan dengan kondisi setempat 

tidak terlalu berpaku pada outline. 

f. Informasi acuan: Panduan peluang dan kebutuhan (harus dipersiapkan 

pemandu) 

g. Catatan: 
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2.2. Persiapan Peserta Belajar (Sosialisasi Kegiatan, Peserta dan  

Lokasi) 

 

a. Tujuan: 

- Melakukan sosialisasi gambaran program secara umum. 

- Melakukan sosialisasi kegiatan belajar bersama dan merancang draft awal 

kebutuhan belajar. 

- Mendapatkan masukan-masukan untuk rancangan kegiatan belajar. 

- Melakukan perekrutan peserta belajar. 

- Menentukan lokasi belajar 

b. Waktu: 180 menit 

c. Metode:  Pemaparan dan Diskusi 

d. Alat dan Bahan: bahan sosialisasi, metaplan, spidol, selotip, kertas plano 

e. Langkah-langkah: 

- Koordinasi dengan tokoh masyarakat yang telah dihubungi pada waktu 

melakukan kegiatan awal, rancanglah kegiatan bersama untuk melakukan 

proses sosialisasi. 

- Pemilihan peserta sosialisasi adalah, masyarakat umum yang terkait 

langsung dengan topik kegiatan dan pelaku ekonomi yang menjadi topik 

utama. 

- Lakukanlah proses sosialisasi dalam kelompok sekitar 20-30 orang jika kelas 

terlalu besar bagilah menjadi dua kelompok (untuk mengurangi kebosanan 

peserta dan memberikan kesempatan peserta untuk melakukan diskusi 

secara aktif). 

- Paparkan kegiatan program secara umum serta keterkaitan dengan 

kehidupan masyarakat, paparkan juga draft kegiatan belajar bersama dengan 

masyarakat. 

- Lakukan diskusi dengan masyarakat dan minta tanggapan serta masukan 

pada program yang dipaparkan. 

- Diskusikan dengan masyarakat bagaimana jika kegiatan belajar dilakukan di 

wilayah mereka, apa tanggapannya, siapa peserta yang tertarik dan dimana 

sebaikknya kegiatan itu dilaksanakan. 

 

CATATAN:  

dalam sosialisasi ini tekankan bahwa kita membawa informasi bukan dana 

yang akan diberikan secara cuma-cuma, tekankan peluang sharing dana dari 

masyarakat (dalam bentuk bukan uang namun peran serta dan komitmen 

masyarakat 

- Lakukan pencatatan pada setiap hasilpenting 



 

 

- Buat komitmen-komitmen yang disetujui bersama dengan masyarakat 

- Jika peserta kegiatan terlalu besar bagi menjadi dua kelompok kegiatan 

bersama (1 kelompok maksimal 20 orang). 

f. Informasi acuan: panduan tentang program, draft rancangan belajar dari hasil 

analisis kebutuhan dan peluang. 

 

2.3. Pertemuan Awal (Usulan Kurikulum belajar, Kontrak Belajar) 
 

a. Tujuan: 

- Memaparkan rancangan draft kurikulum belajar bersama 

- Mendapatkan masukan untuk draft kurikulum belajar bersama 

- Menentukan kontrak belajar bersama peserta dan kesepakatan jadwal 

kegiatan sekolah lapang 

b. Waktu: 120 menit 

c. Metode: Curah pendapat (brainstorming), diskusi kelompok, pemaparan 

kurikulum, diskusi panel 

d. Alat dan Bahan: Draft Kurikulum, kertas plano, metaplan, spidol, selotip. 

e. Langkah-langkah: 

1. Jelaskan Tujuan dari kegiatan ini kepada peserta dan hal-hal apa yang akan 

dilakukan dalam kegiatan ini 

2. Lakukanlah brainstorming untuk menggali informasi dari peserta  tentang 

hal-hal yang diinginkan untuk dipelajari dalam kegiatan sekolah lapang, jika 

informasinya masih sangat kurang,  buatlah menjadi 3 kelompok kecil untuk 

mendiskusikan dan menjawab pertanyaan sebagai berikut: 

- Aspek-aspek apa saja yang selama ini menjadi kendala didalam 

melakukan penanaman, produksi, dan pengolahan hasil tanaman karet? 

- Informasi apa saja yang diinginkan oleh peserta untuk dipelajari sehigga 

dapat menyelesaikan permasalahan di atas?  

- Adakah pengalaman petani yang dilakukan selama ini untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut? 

Tulislah hasil diskusi di kertas plano dan mintalah kepada masing-masing 

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. 

3. Ambillah kesimpulan bersama-sama dari hasil diskusi tersebut 

4. Setelah penggalian informasi paparkan draft kurikulum kegiatan belajar, 

padukan hal-hal yang diinginkan oleh peserta dengan draft 

kurikulum,apakah sudah masuk atau belum jika belum tambahkan dalam 

kurikulum tersebut 



 

 

5. Buatlah kesepakatan terhadap kurikulum dengan masyarakat dan jelaskan 

bahwa kurikulum ini merupakan hal-hal yang akan dilakukan selama satu 

musim atau berapa minggu berdasarkan lama kegiatan dilakukan 

6. Jelaskan kepada peserta bahwa kegiatan belajar ini akan diadakan secara 

rutin namun waktu tergantung kepada kesepakatan peserta dan kegiatan ini 

membutuhkan kontrak belajar yang disepakati bersama, sebelumnya 

jelaskan apa yang disebut kontrak belajar kepada peserta  

7. Buatlah kesepakatan kontrak belajar yang mencakup tentang: 

- Kapan akan dilakukan: Hari apa? Berapa frekuensinya (seminggu sekali 

atau seminggu dua kali? Jam berapa akan dimulai? 

- Di mana tempat kegiatan belajar akan dilakukan? 

- Siapa yang akan mengkoordinir kegiatan ini? 

- Siapa saja yang akan mengikuti kegiatan ini? 

- dan kesepakatan-kesepakatan lain di dalam kelompok 

8. Jelaskan kepada peserta bahwa sekolah lapang ini akan berlangsung dua fase 

yaitu fase I untuk panen, pasca panen dan pemasaran dan Fase II tentang 

budidaya tanaman karet dan pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan. 

9. Sepakati kurikulum dan kontrak belajar bersama-sama dengan peserta  dan 

buatlah komitmen bersama-sama dengtan petani dan jelaskan bahwa sukses 

dan tidaknya sekolah lapang ini tergantung dari komitmen peserta dan 

fasilitator 

f. Informasi acuan : Draft Kurikulum 

g. Catatan 

 
 
 



 

 

Penyadaran Kelompok 
 

3.1. Seberapa Penting Tanaman Karet bagi Masyarakat? (Mulai Untuk 

Fase I dan II) 

 

a. Tujuan: 

 Peserta dapat memahami dan mengetahui seberapa besar kontribusi tanaman 

karet bagi perekonomian masyarakat 

 Peserta dapat menjelaskan bagaimana kontribusi tanaman karet terhadap 

pendapatan mereka 

 Menjelaskan trend pasar karet selama 5 tahun ini 

b. Waktu: 1,5 Jam 

c. Metode: curah pendapat (brainstorming), diskusi panel, diskusi kelompok 

d. Alat dan bahan 

Kertas plano (flipchart), dan spidol. 

e. Langkah-langkah 

1.  Jelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan ini. 

2. Lakukanlah brainstorming dengan fasilitator memberikan pertanyaan kepada 

peserta, mengapa kita tertarik dgn karet? (Tulislah jawaban di kertas plano 

kemudian kelompokkan informasi yang penting dari pendapat peserta. Dari 

hasil diskusi bahaslah tentang bagaimana pentingnya tanaman karet  bagi 

masyarakat di sekitar wilayah Kapuas  

3. Dengan melihat tentang pentingnya tanaman karet maka fasilitator meminta 

petani untuk melihat tentang sejarah produksi dan harga karet selama 5 

tahun ini(kita akan bersama-sama melihat bagaimana pasar mempengaruhi 

produksi dan harga karet).  Mintalah kepada salah satu peserta untuk sebagai 

sukarelawan (volunteer) untuk membagi pengalaman tentang hasil produksi 

tanaman karetnya. Ajaklah volunteer untuk mengisi  tabel berikut  
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 2006 2007 2008 2009 2010 Hal yang 

menyebabkan 

kecenderungan 

Produksi 
Slab 
Cuplump 

      

Harga 

(rata rata) 

      

 

Ajaklah peserta menganalisis hasil tersebut, apa kecenderungannya dan hal-

hal yang menyebabkan kecendurangan itu (tulislah di kertas plano) 

 

4. Agar peserta dapat berbagi pengalaman semuanya maka buatlah  4 kelompok 

kecil untuk melakukan hal yang sama, mintalah setiap grup melakukan hal 

yang sama seperti di atas dan  menganalisis hasil tersebut (penyebab yang 

menyebabkan kecenderungan), masing-masing hasil dituliskan di kertas 

metaplan  

 

5. Tuliskan hasil diskusi tersebut di kertas contoh yang sudah dilakukan 

p

e

r

t

a

m

a

 

k

ali 

 
Catatan : 
1. Di dalam tabel perlu diidentifikasi juga jenis-jenis bokar selain slab dan 

cuplum dan juga diidentifikasi kenapa terjadi perubahan penggunaan 
bahan pembeku dari tawas ke cuka. 

2. Untuk kolom produksi identifikasi Jumlah total bokar yang dihasilkan 
semua peserta kelompok diskusi selama 1 tahun (satuan Kg). 

 
6. Presentasikan hasil diskusi tersebut dan fasilitator menuliskannya dalam 

satu tabel dari semua kelompok.  

kelompok  2006 2007 2008 2009 2010 Hal yang 

menyebabkan 

kecenderungan 

Sampel Produksi 

Slab 

Cuplump 

      

Harga 

slab 

Cuplump 

      



 

 

7.  

Group  2006 2007 2008 2009 2010 Hal yang 

menyebabkan 

kecenderungan 

A Jumlah 

produksi 

slap dan 

cuplumb 

      

Rata-rata 

harga 

dalam 

tahun ini 

      

B        

C        

D        

 

 

8. Fasilitator meminta tiap kelompok untuk dapat memberikan alasan utama 

penyebab perubahan di atas. Setiap presentasi mintalah kelompok lainnya 

memberikan masukan dan tulislah di atas kertas plano 

9. Buatlah kesimpulan dari hasil diskusi di atas. 

10. Berdasarkan hasil diskusi di atas  fasilitator menjelaskan tentang  bagaimana 

pasar mempengaruhi produksi (jumlah dan macam).  Contohnya adalah 

perubahan  slab ke cuplump siapa yang mempengaruhi hal tersebut dan apakah 

kualitas mempengaruhi harga atau tidak.   

11. Berikan informasi kembali secara sekilas tentan rencana sekolah lapang ini yang 

terdiri atas 2 fase (fase 1 dan fase 2) untuk membahas permasalahan yang 

diidentifikasikan atas. 

 

f. Informasi acuan:  

g. Catatan:- 

 

3.2 Seberapa Penting Hasil Karet dan Perbandingan Ekonominya? 

a. Tujuan: 

1. Petani dapat memahami tentang pentingnya kualitas lateks dan hasil  

pengolahan yang baik 

2. Petani dapat memahami tentang pentingnya menjaga mutu hasil karet 

3. Petani dapat memahami tentang kualitas-kualitas hasil karet yang diinginkan 

pabrik 



 

 

4. Petani dapat memahami dan mulai menyadari pentingnya untuk mulai 

berpikir pada pola bisnis dalam menghasilkan produk bukan hanya produksi 

saja 

b. Waktu: 2,5 jam 

c. Metode: brainstorming, diskusi, diskusi kelompok, bermain peran (role play) 

d. Alat dan bahan: spidol, kertas plano, selotip 

e. Langkah-langkah 

1. Jelaskan pada peserta tentang tujuan dari  kegiatan ini 

2. Lakukanlah brainstorming dengan melemparkan pertanyaan “karet kita 

kemana? Kumpulkan pendapat peserta tentang hal itu dan catatlah di kertas 

plano 

3. Presentasikan tentang rantai pasar (farmer ----------end user (produk-

produk)yang sudah dilakukan di workshop value chain dan kemudian 

lemparkan apa pendapat petani tentang hal tersebut? Apakah mereka selama 

ini sudah tahu tentang rantai pasar tersebut 

4. Tanyakan kepada petani menurut mereka apa peran dan hal-hal yang 

dilakukan masing-masing aktor dalam rantai pasar tersebut?  

5. Dasar jawab petani, menjalaskan peran masing masing aktor dan peran 

rantai pasar (maksudnya alur informasi tentang kualitas, harga, kuantitas, 

dan jadwal) 

6. Buatlah bermain peran, mintalah peserta secara sukarela untuk memerankan 

peran-peran diatas dan melakukan peran sesuai dengan karakternya. Dengan 

skenarionya adalah sebagai berikut: 2 kelompok  yang masing-masing 

kelompok terdiri dari  7 orang dan tiap orang mendapatkan peran sebagai: 

petani ( 7 orang), pengumpul (2 orang) dan pabrik (2 orang) Mintalah 

masing-masing  membuat peran sebagai petani, pengumpul dan pabrikUntuk 

melakukan proses jual beli dari hasil karet (skenario berdasarkan keadaan 

keseharian mereka). 

7. Mintalah 2 kelompok memerankan peran tersebut.  

8. Setelah 2 kelompok bermain peran maka mintalah pendapat dari peserta 

yang lain apa hal yang bisa diambil dari proses bermain peran tersebut. 

Dengan bantuan pertanyaan: 

  Siapa yang mendominasi dan menentukan harga di tingkat petani? 

 Apakah petani mempunyai posisi nilai tawar yang menguntungkan 

atau tidak? Jika tidak apa yang menyebabkan? (lakukan analisis apa 

yang penyebab utamanya, apakah kualitas, tidak ada proses informasi 

ataukah yang lain) 

 Apakah sebenarnya fungsi masing-masing peran tersebut? 

 Bagaimana seharusnya peran masing-masing fungsi tersebut? 



 

 

 Apakah hal-hal yang bisa mendukung agar masing-masing peran 

dalam rantai pasar tersebut dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya 

informasi-informasi apa saja yang harus ada dalam setiap bagian 

rantai tersebut? 

9. Catatlah setiap hasil rumusan dari diskusi dan simpanlah hasil sesi ini untuk 

dibandingkan dengan hasil studi banding pemasaran 

10. Jelaskan pada peserta bahwa kita juga akan melakukan studi tentang 

pemasaran dan hasil simulasi ini akan dibandingkan dan didiskusikan 

kembali dengan peserta setelah studi pemasaran 

Catatan: kegiatan ini akan berlanjut dengan kegiatan studi pemasaran 

Informasi acuan: Panduan II tentang panen, pasca panen dan pemasaran 

 

3.3. Seberapa Penting Ekosistem Lahan Gambut bagi Masyarakat? 

a. Tujuan 

- Mengali informasi tentang pentingnya ekosistem lahan gambut dalam 

kehidupan petani di sekitar sungai Kapuas 

- Peserta belajar dapat memahami tentang pentingnya ekosistem lahan 

gambut dalam menunjang kehidupan mereka 

b. Waktu: 1-2jam 

c. Metode: diskusi, analisis 

d. Alat dan bahan: 

Kertas plano, spidol, selotip dan lahan gambut 

e. Langkah-langkah 

1. Jelaskan kepada peserta tentang tujuan dari kegiatan ini  

2. Kumpulkan informasi dari peserta tentang pengetahuan petani terhadap 

ekosistem lahan gambut di wilayah mereka (hal-hal yang negatif dan yang 

positif) 

3. Pisahkan hal-hal yang positif dan hal-hal yang negatif tersebut dan buatlah 

daftar mana yang lebih dominan dari kedua hal tersebut 

4. Ajaklah peserta untuk menganalisis mengapa hal negatif muncul dari lahan 

gambut 

5. Dan analisis juga hal-hal yang positif yang muncul dari lahan gambut 

6. Bandingkan kedua hal tersebut dan ajaklah peserta memahami bersama 

tentang pentingnya lahan gambut berdasarkan daftar tersebut 

7. Berikan informasi tambahan kepada peserta tentang seberapa pentingnya 

ekosistem lahan gambut bagi masyarakat, lingkungan dan dunia 

f. Informasi acuan: panduan IV tentang ekosistem lahan gambut 

g. Catatan 

 



 

 

 

3.4.  Apa HubunganKebakaran dengan Eksploitasi Lahan Gambut?  

 

a. Tujuan 

1. Peserta mengetahui tentang penyebab-penyebab kebakaran di lahan gambut 

2. Peserta memahami dan mengetahui akibat eksploitasi lahan gambut 

3. Peserta mengetahui dan memahami hubungan kebakaran dengan eksploitasi 

lahan gambut 

b. Waktu: 1-jam 

c. Metode: Kunjungan ke wilayah lahan gambut yang alami dan rusak 

d. Alat dan bahan: 

Spidol, plano, selotip dan lahan gambut 

e. Langkah-langkah 

1. Berikan pengertian tentang maksud dan tujuan kegiatan kali ini kepada 

peserta 

2. Buatlah 2 kelompok dari peserta yang terlibat, dan berikan tugas untuk 1 

kelompok mengunjungi wilayah lahan gambut yang masih alami, dan 

kelompok yang lain untuk melihat wilayah gambut yang rusak. 

3. Mintalah peserta untuk mengumpulkan data-data yang ada di masing-masing 

masing wilayah dari data kondisi vegetasi (tanaman yang tumbuh, kondisi 

tanaman), kondisi air, kondisi tanah, kondisi lingkungan) 

4. Mintalah peserta untuk menuliskan hasil temuannya kedalam kertas plano 

(bisa dalam bentuk tulisan dan gambar) dan buatlah kesimpulan 

5. Presentasikan hasil temuan di depan kelas  

6. Setelah semua presentasi dilakukan, lemparkanlah pertanyaan kepada 

peserta berapa persen luas wilayah gambut yang masih alami dan yang 

rusak? 

7. Ajaklah peserta menganalisis tentang hasil persentase tersebut, dan galilah 

informasi tentang kira-kira kapan gambut mulai rusak dan penyebabnya 

8. Ajak juga peserta mendiskusikan mulai kapan terjadi kebakaran hutan 

terjadi? Dan apa-apa penyebabnya? 

9. Ambillah kesimpulan bersama-sama petani tentang hubungan kebakaran 

dengan eksploitasi lahan gambut 

10. Berikan informasi singkat tentang kolerasi kebakaran dengan eksploitasi 

lahan gambut. 

f. Informasi acuan: Buku Panduan IV mengenai ekosistem lahan gambut dan 

kebakaran 

g. Catatan 



 

 

 

Monitoring dan Evaluasi 

 

 
Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu hal yang cukup penting dalam setiap 

proses kegiatan. Dengan monitoring kita mengetahui tentang perkembangan yang ada 

di dalam proses kegiatan sehingga kita selalu memantau hal-hal yang terjadi. Sedangkan 

dengan Evaluasi kita bisa memantau titik keberhasilan dan kegagalan dari suatu proses, 

namun dalam prosesnya kita tidak perlu untuk terpaku pada kedua hal tersebut namun 

dari kedua hal tersebut adalah bagaimana kita dapat membuat sebuah rencana tindak 

lanjut untuk perbaikan kedepan. 

 

Proses monitoring dan evaluasi sekolah lapangan berlangsung selama proses terjadi. 

Karena proses sekolah lapangan adalah proses refleksi, mengalami, menganalisis, 

merefleksi dan mengalai lagi maka secara otomatis proses monitoring dan evaluasi 

dilakukan secara berkala dan terus menerus. Prinsip yang penting dalam proses SL ini 

adalah monitoring yang dilakukan oleh semua stakeholder yang terlibat yaitu petani, 

pemandu, peneliti dan penyuluh. Sebab mereka yang langsung terlibat dengan proses 

belajarnya sehingga mereka yang bisa melihat prosesitu berjalan dengan baik atau 

tidak, bukan orang luar yang mungkin hanya datang satu kali untuk melihat prosesnya. 

 

Keberhasilan dari suatu proses ditentukan oleh kerjasama antar stakeholder yang 

terlibat, sehingga perlu disepakati juga tentang bagaimana indikator keberhasilan dari 

proses belajar itu. Dengan indikator keberhasilan kita dapat melakukan evaluasi dari 

sisi kacamata semua stakeholder yang terlibat. Indikator keberhasilan bisa dibuat 

berdasarkan pada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, sehingga masing-masing 

kegiatan mempunyai indikator keberhasilan yang dapat diukur. 

 

Proses evaluasi biasanya dilakukan secara bertahap berdasarkan pada kesepakatan 

stakeholder dan capaian yang akan dicapai dalam program. Dalam sekolah lapang ini 

proses monitoring akan dilakukan dalam setiap tahapan proses belajar, pemandu dan 

petani dapat melakukan refleksi setiap selesai melakukan proses belajar dan 

pengamatan di kebun ataupun di dalam kelas. Sedangkan untuk proses evaluasi akan 

dilakukan pada dua tahapan yaitu pertama proses evaluasi untuk proses pemasaran, 

panen dan pasca panen, kedua proses evaluasi dilakukan untuk proses pembuatan 

kebun baru dan pengelolaan lahan dan ekosistem yang berkelanjutan. Proses evaluasi 

akan dilakukan di lapangan dan dilakukan oleh semua stakeholder yang terlibat. 
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Sesi-Sesi Kegiatan  
 

 

 

5.1. Survey rantai pasar I 

 

a. Tujuan: 

1. Peserta dapat mengetahui mengapa mereka perlu melakukan survey pasar, 

tujuan dan manfaat untuk melakukan survey rantai pasar 

2. Peserta dapat memahami langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum 

melakukan survey rantai pasar dan hal-hal yang dibutuhkan dalam melakukan 

survey rantai pasar 

3. Peserta dapat memahami dan melakukan penggalian informasi dalam 

melakukan survey rantai pasar 

b. Waktu: 2 jam 

c. Metode: diskusi pleno, diskusi kelompok 

d. Alat dan Bahan: spidol, kertas plano, metaplan, buku tulis balpoin 

e. Langkah-langkah 

1. Jelaskan maksud dan tujuan sesi ini kepada peserta 

2. Mintalah peserta untuk merumuskan apa tujuan dari survey rantai pasar yang 

akan dilakukan? Menurut pendapat mereka (kegiatan ini bisa digali dengan 

mengingatkan pada proses role play (bermain peran) yang sudah dilakukan pada 

sesi sebelumnya. 

3. Setelah menentukan tujuan bersama dengan peserta, dan berdasarkan tujuan 

tersebut tanyakan pada peserta: 

 Mengapa kita perlu melakukan survey pasar? 

 Siapa saja yang akan kita kunjungi? 

 informasi-informasi apa saja yang akan digali dari proses studi 

banding/survey pasar ini?  (ini akan menjadi pertanyaan kunci dalam 

kegiatan studi banding) masukkan dalam tabel dibawah ini: 

Information Dari Mana 

  

  

  

4. Buatlah  jadwal pelaksanaan studi banding bersama-sama dengan peserta secara 

detail: 
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Hari/waktu 

 

Jenis 
Informasi 

kegiatan tempat Alat dan 
bahan 

Siapa yang 
terlibat 

      

 

5. Siapa saja yang dianggap layak di kelompok untuk menjadi utusan dari 

kelompok dalam melakukan survey rantai pasar? Apa saja kriteria 

kelayakannya? Berapa orang yang akan dikirim? 

Catatan:  

 Karena keterbatasan anggaran maka tidak semua akan mengikuti 

kegiatan 

 Kriteria peserta ditentukan bersama peserta 

 Sebelum pelaksanaan kegiatan studi banding lakukan pelaksanaan rantai 

pasar di tingkat desa dan kecamatan (ini akan berlanjut di tingkat 

Kabupaten dan  propinsi) 

f. Informasi acuan : panduan II 

g. Catatan – sesudah sesi ini, fasilitator akan membuat panduan untuk 

perserta supaya mereka bisa melaksanakan meeting dengan pabrik dan 

mengali informasi dan Fasilitator membuat catatan yang baik, untuk dapat 

mendapatkan data selain yang didapatkan petani 

 

 

5.2. Survey rantai pasar II  (Studi Banding) 

 

a. Tujuan: 

1. Peserta mampu melakukan survey rantai pasar 

2. Peserta mulai link kerjasama dengan pabrik 

3. Peserta bisa berinteraksi dengan aktor-aktor yang berperan di pemasaran 

b. Waktu: 4 hari (kasus wilayah KFCP) 

c. Metode: studi visit  

d. Alat dan Bahan: Transport, buku tulis, balpoin dll 

e. Langkah-langkah: 

1. Jelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan ini  

2. Setelah peserta dan fasilitator melakukan persiapan pelaksanaan studi 

banding (5.1), maka dilakukan studi banding ke wilayah Kecamatan 

(Mantangai dan sudah dilakukan terlebih dahulu), Kabupaten (Kuala Kapuas) 

dan Provinsi (Banjarmasin) 



 

 

3. Fasilitator mengatur semua perjalanan termasuk logistik dari peserta dan 

semua keputusan dan aturan main mengenai perdiem, transportasi, 

penginapan dll harus diinformasikan kepada peserta di awal. 

4. Peserta akan mengunjungi pabrik di Kapuas dan Banjarmasin serta dengan 

Gapkindo (jika diperlukan di Banjarmasin).  Perserta akan mengunakan 

panduan (pertanyaan) dari sesi sebelumnya untuk diskusi dan mengali 

informasi.  Fasilitator ambil catatan sebagai “backup” untuk catatan peserta. 

5. Setelah dilakukan studi banding buatlah pertemuan/diskusi untuk  

merumuskan hasil yang ditemukan dan hasil ini akan didiskusikan bersama-

sama di kelompok masing-masing 

6. Peserta dan fasilitator membuat outline hasil kegiatan tersebut berdasarkan 

pada pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat bersama-sama dengan petani 

dan tulislah hasil diskusi dan outline hasil kegiatan kedalam kertas plano dan 

kemudian yang akan dipresentasikan di desa (perserta FFS) yang terdiri dari: 

 Hasil yang didapatkan  

 Hambatan dan peluang 

 Rencana tindak lanjut 

f. Informasi acuan : panduan II 

g. Catatan 

 

 

5.3. Analisis Rantai Pasar dan Pemasaran (Setelah Studi Banding 

Pakai analisis SWOT saja, kondisi terkini, peluang dan tantangan) 

a. Tujuan: 

1. Adanya tukar informasi hasil studi banding kepada petani yang lain di SL 

2. Peserta SL dapat memahami dan menganalisis hasil studi banding yang sudah 

dilakukan  

3. Peserta dapat membuat strategi pemasaran dan pengolahan hasil berdasarkan 

hasil dari studi banding 

b. Waktu: 120 menit 

c. Metode: diskusi, diskusi kelompok, (analisis SWOT kondisi terkini, peluang dan 

tantangan) 

d. Alat dan Bahan: kertas plano, spidol, metaplan, selotip, rumusan hasil studi 

banding 

e. Langkah-langkah: 



 

 

1. Jelaskan maksud dan tujuan kegiatan sesi ini kepada peserta (petani dan 

Pengumpul) 

2. Berikan waktu kepada peserta studi banding untuk melakukan presentasi hasil 

studi banding (yang sudah didiskusikan pada waktu studi banding), masing-

masing peserta dari pengumpul dan petani. Berikan kesempatan petani yang 

lain (tidak ikut studi banding) untuk bertanya. 

3. Buatlah kesimpulan dari hasil presentasi (poin-poin yang penting) 

4. Dari hasil kesimpulan di atas, Lakukanlah diskusi kelompok untuk 

mendiskusikan hal-hal –hal di bawah ini dengan pembagian kelompok (2 

kelompok) dengan menjawab pertanyaan: 

a. Apa kondisi pasar dan rantai pasar yang paling terpenting yang 

didapatkan dari kegiatan studi banding tersebut? (kondisi saat ini) 

b. Apa kondisi pasar yang diinginkan? (kondisi ideal yang diharapkan) 

5. Presentasikan hasil diskusi tersebut dalam diskusi pleno dan buatlah 

kesepakatan terhadap hasil diskusi 

6. Dari hasil diskusi tersebut buatlah analisis dan temuan-temuan apa saja yang 

penting bagi peserta dari kegiatan studi banding tersebut, dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Buatlah daftar peluang untuk mencapai kondisi yang diinginkan 

(kenaikan harga) dari hasil dari studi banding. 

b. Buatlah skala prioritas terhadap peluang tersebut (oleh petani dan 

pengumpul), jika diskusi cukup sulit lakukan pemungutan suaran 

(voting) untuk menentukan peluang yang utama (4-5 opsi yang terkait 

dengan sekolah lapang). 

c. Buatlah kelompok yang terdiri atas:  kelompok petani  (3 kelompok) 

dan kelompok pengumpul untuk membahas tentang hambatan-

hambatan yang akan dihadapi dalam melaksanakan  opsi-opsi tersebut 

dan juga merencanakan Rencana tindak lanjut 

7. Presentasikan dan diskusikan hasil diskusi kelompok. 

8. Buatlah ringkasan hasil diskusi dan sepakati bersama-sama dengan peserta 

belajar tentang peluang, hambatan dan rencana tindak lanjut rancangan 

strategi pemasaran (lihat laporan workshop Teddy) dan bandingkan dengan 

panduan 3.2 apakah masih relevan? 

9. Berikan materi-materi yang berkaitan dengan mutu dan kualitas dari hasil 

olahan karet yang diinginkan oleh pabrik/konsumen dan jelaskan juga tentang 

penentuan harga berdasarkan peraturan pemerintah (SNI) dan jelaskan 

pentingnya mutu karet kelas 1 dan 2 

 

 



 

 

5.4. Standar Penentuan Mutu Bokar dan Dasar Penghitungan Harga 

Karet 

a. Tujuan Sesi :  

1. Peserta dapat mengetahui dan menjelaskan standar penentuan mutu bokar 

2. Peserta mengetahui cara menghitung  harga karet dan  dapat menghitung harga 

karet berdasarkan mutu (K-3). 

3. Peserta dapat mengetahui cara mengakses harga bokar melalui berbagai media 

b. Waktu: 120 menit 

c. Metode: diskusi, diskusi kelompok 

d. Alat dan Bahan: kertas plano, spidol, metaplan, selotip, gambar-gambar bokar 

e. Langkah –Langkah : 

1.  Berikan sedikit kata pengantar untuk  menyampaikan maksud dan tujuan sesi 

kegiatan ini. 

2. Buatlah kelompok diskusi yang terdiri dari pengumpul dan petani (3 kelompok) 

untuk membahas pertanyaan kunci: Bagaimana proses penentuan mutu bokar 

oleh pengumpul terhadap bokar mereka. Mintalah peserta untuk menuliskannya 

kedalam flipchart dari hasil diskusi yang dilakukan. 

3. Mintalah tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka,setelah 4 

kelompok selesai mempresentasikan buatlah kesimpulan bersama-sama untuk 

menentukan ciri-ciri bokar yang bagus menurut anggapan/kriteria petani dan 

pengumpul 

4. Selanjutnya fasilitator mempresentasikan foto jenis-jenis Bokar berdasarkan SNI  

dan menjelaskan stardar Bokar.   

5. Bandingkan hasil  diskusi pendapat petani dengan presentasi. Sampaikan bahwa 

presentasi tadi adalah mutu yang diinginkan oleh pabrik. Dan buatlah 

perbandingan keduanya dan kesimpulan 

6. Buatlah kelompok menjadi 4 kelompok diskusi dan mendiskusikan pertanyaan 

kunci : (1) Bagaimana dasar penentuan harga oleh pembeli terhadap  karet 

mereka (2) Bagaimana proses negosiasi harga dengan pembeli (3)Apakah Petani 

mengetahui apa itu K3? Jika tahu  Berapa rata-rata K3 di wilayah ini? 

7. Presentasi hasil masing-masing kelompok diskusi. Buatlah kesimpulan 

8. Selanjutnya fasilitator melakukan presentasi/ menjelaskan : Cara penghitungan 

harga Bokar berdasarkan peraturan pemerintah dan informasi  harga (FOB) dan 

rumus cara penghitungan harga karet (K3) dan factor yang mempengaruhi K3 



 

 

(Catatan untuk fasilitator FOB berdasarkan nilai dollar dan alamat kontak untuk 
mengetahui harga FOB). 

9. Selanjutnya bandingkan hasil diskusi pendapat dengan presentasi.Dan fasilitator 

mengajak peserta untuk menghitung harga Bokar berdasarkan K-3 setempat. 

f. Informasi acuan : buku panduan II 

g. Catatan 

 

 

5.5. Persiapan Penyadapan dan panen 

a. Tujuan: 

1. Peserta mengetahui dan memahami kapan karet siap matang sadap 

2. Peserta mengetahui dan memahami bagaimana proses penyadapan tanpa 

merusak tanaman karet 

3. Peserta mengetahui, memahami dan dapat melakukan teknik penyadapan 

(penggambaran bidang sadap/mal sadap, pemasangan talang dan mangkuk 

sadap, dan pelaksanaan penyadapan) yang tidak merusak tanaman karet 

b. Waktu: 120 menit 

c. Metode: Praktek di lapangan (kebun karet), diskusi, uji coba 

d. Alat dan Bahan: tanaman karet(kebun karet), talang sadap, pisau sadap, meteran, 

e. Nara Sumber: Ahli Karet 

f. Langkah-langkah: 

1. Jelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan sesi ini kepada peserta sekolah 

lapang 

2. Tanyakan kepada peserta  apa yang mereka ketahui dan ciri-ciri karet siap 

sadap? (sesuai dengan kebiasaan mereka) dan tanyakan jadwal atau 

frekuensi penyadapan (setiap hari, dua hari sekali) yang mereka lakukan dan 

apa alasanya? 

3. Tanyakan kembali kepada peserta bagaimana  langkah persiapan yang biasa 

mereka lakukan sebelum melakukan proses penyadapan, hal-hal apa saja 

yang biasanya mereka lakukan sebelum melakukan penyadapan. Diskusikan 

(dengan curah pendapat) tentang hal-hal di bawah ini dengan peserta: 

i. Bagaimana langkah sebelum penyadapan (sampai mal sadap) pada waktu 

pertama kali melakukan penyadapan? 

ii. Bagaimana langkah sebelum penyadapan (sampai mal sadap) sehari-hari 

yang biasa dilakukan? 

 Dan mintalah petani untuk menunjukkan pohon yang siap sadap dan 

persiapan penyadapan 



 

 

4. Tanyakan kepada peserta bagaimana mereka melakukan proses penyadapan 

dari sampai dengan pengumpulan lateks, lakukan diskusi dan mintalah 

petani memberikan contoh untuk melakukan proses penyadapan 

5. Setelah peserta melakukan proses penyadapan sesuai dengan cara mereka, 

berikanlah materi-materi yang berkaitan dengan hal-hal yang persiapan 

penyadapan (nara sumber masuk memberikan materi dan mengajarkan cara 

penyadapan sesuai dgn jadwal (demonstrasi proses penyadapan sesuai 

dengan teknik yang sesuai dengan kaidah penyadapan) 

6. Bandingkan dengan hasil yang biasa dilakukan petani dan dengan yang 

dilakukan oleh nara sumber (PERHATIAN: jangan pernah bilang bahwa yang 

dilakukan petani adalah salah! Akan tetapi buatlah uji coba untuk 

membandingkan keduanya sehingga petani dapat menilai sendiri dan 

menemukan sendiri mana yang lebih baik) 

7. Jika membuat uji coba (membandingkan antara yang dilakukan petani 

dengan narasumber) tunggu hingga keduanya memberikan hasil sehingga 

petani dapat menganalisis dan menilai dari cara penyadapannya. Ajaklah 

petani mendiskusikan kelemahan dan kekuatan dari dua teknik tersebut 

tulislah dalam kertas plano dan buatlah kesimpulan bersama-sama 

8. Setelah membuat kesimpulan bersama dari kegiatan di atas  mintalah  

peserta membuat kesimpulan umum dengan menjawab pertanyaaan sebagai 

berikut:  

a. Apakah ada perbedaan antara dua metode – yang mana lebih 

mememberikan hasil yang tinggi) 

b. Apakah metode yang dianggap menhasilkan hasil tinggi sulit atau 

mudah untuk dilakukan?  

c. Apakah mereka akan melakukannya di dalam melakukan proses 

penyadapan?  

d. Apakah ada kesulitan/hambatan dalam melakukannya?  

e. Jika ada kesulitan dalam melakukan, rencana apa yang akan dilakukan 

untuk mengatasi hal itu?  

9.  Bacakan kesimpulan bersama dan rencana yang akan dilakukan di tingkat 

petani dan rencana kegiatan sesi minggu depan 

g. Informasi acuan : panduan II 

h. Catatan 

 

 

5.6. Pengolahan pasca panen 

a. Tujuan: 



 

 

1. Perserta dapat mengetahui cara penanganan pasca panen yang benar (tidak 

timbul prakoagulasi) 

2. Peserta dapat mengetahui, memahami dan melakukan teknik pengolahan 

lateks yang tepat sesuai dengan standard  SNI 

3. Peserta dapat mengetahui dan memahami berbagai macam jenis hasil olahan 

karet yang sesuai dengan standard SNI  

4. Pesertabisa memahami, menjelaskan dan mengunakan bahan pembakuan yg 

anjurkan oleh pabrik dan standar SNI 

b. Waktu: 120 menit 

c. Metode: Praktek, diskusi  

d. Alat dan Bahan: Peralatan untuk pengolahan lateks 

e. Nara Sumber: Ahli Karet 

f. Langkah-langkah: 

1. Jelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan sesi ini 

2. Tanyakan kepada peserta bagaimana kriteria lateks yang baik 

3. Tanyakan kepada peserta bagaimana cara mereka membawa lateks dari 

kebun ke tempat pengolahan? Tanyakan kembali selama membawa lateks 

tersebut apakah terjadi kerusakan (prakoagulasi) atau tidak? Jika terjadi, 

menurut petani apa yang menyebabkan? bagaimana cara mengatasi hal 

tersebut. 

4. Tanyakan kepada peserta bagaimana mereka melakukan proses pengolahan 

lateks dan bagaimana mutu dari pengolahan tersebut?   

5.  Buatlah kelompok diskusi untuk  mendiskusikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pengolahan lateks yang biasa dilakukan? 

2. Bahan-bahan apa saja yang biasa digunakan untuk mengumpalkan/ 

memproses lateks dan darimana bahan-bahan tersebut diperoleh? 

3. Mengapa pakai bahan bahan dan sistem 

4. Bagaimanakan mutu dari pengolahan yang sudah dilakukan? Dan 

bagaimana harga penjualnya? 

5. Permasalahan-permasalahan apa saja yang muncul dalam pengolahan 

lateks? 

6. Jenis-jenis olahan apa saja yang biasanya diproduksi oleh petani? 

6. Presentasikan hasil diskusi tersebut dan kemudian dilanjutkan dengan 

pemberian materi tentang penanganan pasca panen, mutu dan kualitas  oleh 

nara sumber   

7. Dalam pemberian materi penanganan pasca panen, narasumber langsung 

mempraktekkan teknik pengolahan lateks sesuai dengan standar SNI 

8. Jika ada materi-materi seperti leaflet dan foto-foto tunjukkan kepada peserta 

juga sebagai tambahan informasi 



 

 

9. Tanyakan kepada peserta tentang 

a. Apa beda antara teknik yang biasa dan teknik yang anjurkan 

b. kelemahan dan kelebihan dari teknik yang biasa dilakukan oleh petani 

dan teknik yang diajarkan oleh nara sumber, ambillah kesimpulan dari 

kegiatan ini 

10. Setelah melihat dan membuat kesimpulan bersama dari sesi ini tanyakan 

kepada peserta apakah hal ini sulit atau mudah untuk dilakukan? Apakah 

mereka akan melaksanakannya? Apakah ada kesulitan dalam 

pelaksanaannya? Jika ada kesulitan pelaksanaannya, rencana apa yang akan 

dilakukan untuk mengatasi hal itu?  

11. RTL – masing masing membawa contoh karet sebagai contoh di pabrik, dan 

harus menentukan jadwal untuk kegiatan ini. 

g. Informasi acuan : panduan II 

h. Catatan 

 

 

5.7. Evaluasi Sekolah Lapang 

a. Tujuan: 

1. Peserta dapat memberikan masukan pada kegiatan sekolah lapangan yang 

dilakukan 

2. Menggali pendapat peserta sekolah lapang tentang manfaat dari kegiatan 

sekolah lapangan bagi usaha tani dan kehidupan mereka  

b. Waktu: 120 menit 

c. Metode: Diskusi kelompok 

d. Alat dan Bahan:  

 Kertas koran/plano 
 Spidol 3 warna 
 Metaplan 
 Selotip 
 Stiker bulat sebesar koin dalam 3 warna yang masing-masing diberi tanda 

sebagai berikut:  -  - . 
 

e. Persiapan: sebelum dilakukan proses evaluasi, persiapkanlah kurikulum sekolah 

lapangan yang sudah dibuat dan disepakati bersama-sama,tulislah kembali dalam 

kertas plano. Buatlah tabel proses evaluasi seperti di bawah ini 

Kegiatan 

\waktu/bulan 

pelaksanaan 

Januari Februari Maret April Dst... 

1.  pertemuan 

kelompok 

     



 

 

2. dst.....      

      

Alasan..... 

 

f. Fasilitator: 1 orang fasilitator lapangan dan 1 orang mencatat proses dan hasil 

g. Langkah-langkah 

1. Sampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan ini kepada peserta sekolah 

lapangan 

2. Presentasikan kembali kurikulum yang sudah disepakati bersama-sama pada 

awal kegiatan sekolah lapangan 

3. Mintalah tanggapan kepada peserta apakah ada perbedaan dari pelaksanaan 

kurikulum tersebut dan sejauh mana implementasi dibandingkan dengan 

perencanaan awal? 

4.  Buatlah bersama-sama dengan kelompok dengan mendaftar di tabel (tabel di 

atas) kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan waktu pelaksanaannya 

5. Mintalah peserta sekolah lapangan untuk memasang masing-masing pendapat 

pada setiap kegiatan dengan menggunakan stiker wajah gembira , sedang  

dan sedih . 

6. Bahaslah tiap pemasangan stiker dengan kelompok dan masing-masing anggota 

untuk masing-masing kegiatan. Dikumpulkan penjelasan pendapat petani 

mengapa memilih wajah tertentu (dibedakan antara yang gembira, sedang dan 

sedih). 

7. Lakukan sampai semua kegiatan sudah dilakukan evaluasi 

8. Rumuskan kesimpulan, solusi terhadap permasalahan yang muncul dan rencana 

tindak lanjut kedepan. 

 

 



 

 

5.8. Uji Coba Oleh Petani 

a. Tujuan: 

1. Peserta memahami tentang bagaimana merancang uji coba sendiri yang 

partisipatf 

2. Peserta mampu merancang uji coba berdasakan permasalahan yang muncul 

di lapangan untuk menjawab permasalahan tersebut 

3. Peserta mampu mengimplementasikan uji coba dan melakukan proses 

evaluasi ujicoba tersebut berdasarkan pengalaman mereka sendiri 

b. Waktu: 120 menit 

c. Metode: diskusi kelompok, analisis permasalahan dan peluang, bermain peran 

d. Alat dan Bahan: kertas plano, spidol dan metaplan 

e. Langkah-langkah: 

1. Jelaskan maksud dan tujuan dari sesi ini kepada peserta 

2. Tanyakan kepada peserta apakah mereka pernah mencoba-coba sesuatu 

untuk mengatasi permasalahan yang ada di kebun mereka? 

3. Jika iya tanyakan kembali apa yang telah mereka teliti dan jika tidak tanyakan 

kepada mereka bagaimana mereka mengatasi permasalahan yang ada, 

tulislah semua jawaban peserta di kertas plano 

4. Ajaklah peserta untuk mendefinisikan apa yang disebut uji coba, berdasarkan 

pengalaman mereka dan juga pengalaman fasilitator 

5. Ajaklah peserta untuk menganalisis permasalahan yang sedang mereka 

hadapi di pertanaman mereka baik di tingkat persemaian/pembibitan dan 

pertanaman, adakah yang mereka ingin pecahkan pada kegiatan sekolah 

lapang, jika iya rancanglah sebuah ujicoba dengan peserta 

6. Jelaskan tentang apa itu uji coba partisipatif  

7. Buatlah perencanaan dari proses awal, implementasi dan evaluasi dengan 

petani tentang ujicoba yang akan dibuat untuk memperkaya proses sekolah 

lapang  

8. Buatlah kesimpulan tentang sesi ini dan buatlah rencana untuk implementasi 

ujicoba dan kegiatan minggu berikutnya 

f. Informasi acuan : Buku panduan V bagian uji coba partisipatf 

g. Catatan 



 

 

 
5.9. Dasar-dasar kepemanduan 

a. Tujuan: 

1. Peserta mengetahui apa itu pemandu, tugas dan pentingnya peran seorang 

pemandu dalam sekolah lapang  

2. Peserta mengetahui dan belajar tentang teknik-teknik dan cara memandu 

sebuah sekolah lapang 

b. Waktu:  120 menit 

c. Metode: Diskusi dan praktek 

d. Alat dan Bahan: Kertas plano,spidol, metaplan, jadwal sekolah lapang 

e. Langkah-langkah: 

1. Sampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan ini 

2. Tanyakan kepada peserta apa yang mereka ketahui tentang seorang 

pemandu/fasilitator? Tuliskan jawaban-jawaban peserta di kertas plano 

3. Tanyakan kembali kepada peserta apa sebenarnya tugas dan fungsi seorang 

fasilitator/pemandu dalam sekolah lapang? Tuliskan jawabannya di dalam 

kertas plano 

4. Fasilitator menjelaskan secara detail apa yang dimaksudkan seorang 

pemandu, tugas dan fungsi seorang pemandu serta prinsip-prinsip 

kepemanduan 

5. Mintalah kepada peserta untuk menjadi volunteer (2 orang) untuk berperan 

sebagai seorang pemandu sekolah lapang 

6. Berikan materi kepada 2 orang peserta yang menjadi volunteer: 1 orang 

materi teknis dan 1 orang materi non teknis (seperti dinamika kelompok dll). 

Berikan waktu kepada 2 volunter untuk mempelajari tentang materi yang 

akan disampaikan (sekitar 10 menit) 

7. Mintalah 1 orang volunteer untuk memerankan sebagi seorang pemandu (15 

menit) dan setelah volunteer pertama selesai berikan pada orang kedua 

untuk melakukan hal yang sama 

8. Setelah selesai bermain peran maka mintalah kesan dari peserta yang 

menjadi volunteer bagaiman perasaan mereka ketika memandu, apakah ada 

kesulitan atau tidak? 

9. Minta juga kepada peserta untuk member pendapat terhadap 2 volunter 

tersebut. 

10. Buatlah kesimpulan dari kegiatan ini bersama-sama petani dan merumuskan 

perencanaan kegiatan minggu berikutnya 

f. Informasi acuan : buku panduan V bagian kepemanduan 

g. Catatan: untuk lebih mengenalkan tentang kepemanduan tiap kegiatan sekolah 

sekolah lapang selalu menyisipkan dinamika kelompok  yang bisa diambil dari 

berbagai sumber 



 

 

5.10. Mengenal Tanaman Karet dan Lingkungan Gambut 

a. Tujuan: 

1. Peserta memahami tentang hubungan antara tanaman karet dengan lingkungan 

gambut 

2. Peserta mengetahui tentang syarat-syarat tumbuh tanaman karet  yang tidak 

merusak lingkungan gambut 

3. Peserta mengetahui bagaimana menanam tanaman karet tanpa merusak 

lingkungan gambut 

b. Waktu: 120 menit  

c. Metode: diskusi dan praktek  

d. Alat dan Bahan: kertas plano, spidol, metaplan, lahan tanaman karet di wilayah 

gambut 

e. Langkah-langkah: 

1. Jelaskan masksud dan tujuan dari sesi ini kepada peserta 

2. Tanyakan kepada peserta di lahan apa biasanya mereka menanam tanaman 

karet? Apakah ada yang menanam di lahan gambut? Jika ada di wilayah gambut 

sekitar tipis atau dalam? 

3. Tanyakan kembali kepada peserta apa keuntungan, kerugian dan kendala dan 

keuntungan memanam tanaman karet di wilayah gambut? Buatlah daftar hasil 

dari curah pendapat tersebut bandingkan antara ketiga hal tersebut mana yang 

lebih banyak daftarnya 

4. Buatlah beberapa kelompok kecil (6 orang) untuk mendiskusikan tentang: 

 Apa saja syarat-syarat tumbuh tanaman karet yang optimal 

 Apakah lahan gambut sesuai untuk pertumbuhan tanaman karet atau 

tidak? 

  Jenis gambut mana yang sesuai untuk ditanami namun tidak merusak 

lingkungan gambut? 

 Berikan masukan apa hal-hal yang dapat dilakukan untuk melestarikan 

lahan gambut dan tidak merusaknya? 

5. Presentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok dan buatlah kesimpulan 

dari hasil presentasi 

6. Berdasarkan diskusi diatas buatlah daftar hal-hal yang apa saja yang dapat 

dilakukan untuk membuat kondisi lingkungan untuk menunjang pertumbuhan 

tanaman karet namun tidak merusak lingkungan gambut 

7. Buatlah kesimpulan dari sesi ini dan buatlah rencana kerja apa yang akan 

dilakukan dimasing-masing lahan peserta dan rencana minggu berikutnya 

f. Informasi acuan : Buku panduan III dan IV 

g. Catatan 

 



 

 

 

5.11. Perbanyakan Tanaman karet 

a. Tujuan: 

1. Peserta dapat mengetahui tentang berbagai teknik perbanyakan tanaman karet 

2. Peserta dapat  mengetahui tentang teknik perbanyakan tanaman karet yang 

sesuai dengan kondisi setempat 

3. Peserta mengetahui berbagai jenis dan cirri-ciri  tanaman karet yang bermutu 

unggul baik local maupun bukan lokal yang dapat menghasilkan lateks yang 

tinggi 

4. Peserta dapat memahami dan mampu melakukan berbagai teknik perbanyakan 

tanaman karet tanpa merusak lingkungan sekitar 

b. Waktu:120 menit  

c. Metode: diskusi, praktek 

d. Alat dan Bahan: entries unggul, bibit tanaman karet siap sambung, bibit cabutan, 

peralatan penyambungan (pisau, raffia dll), kertas plano, spidol, selotip 

e. Langkah-langkah: 

1. Sampaikan maksud dan tujuan dari sesi ini 

2. Tanyakan kepada peserta bagaimana mereka selama ini mendapatkan bibit 

tanaman karet untuk ditanam? Tanyakan juga apakah selama ini mereka 

menggunakan dan mengenal bibit yang unggul dari luar (sambungan) atau tidak? 

Tulislah jawaban peserta di kertas plano 

3. Mintalah kepada peserta untuk membuat daftar apa keuntungan dari bibit yang 

mereka dapatkan selama ini (misalkan bibit cabutan dari alam) 

4.  Tanyakan kepada peserta apakah ada yang sudah pernah melakukan 

penyambungan dari entries unggul yang di luar wilayah tersebut? Jika ada dari 

mana informasi diperoleh dan jenis apa yang telah ditanam? Dan mintalah 

mereka untuk mempraktekkannya.  

5. Jika belum ada mintalah nara sumber untuk menjelaskan tentang apa yang 

dimaksud dengan perbanyakan tanaman karet, jenis-jenis perbanyakan dan 

bagaimana teknik perbanyakan yang ada, keuntungan-keuntungan yang 

diperoleh. 

6. Mintalah nara sumber untuk mempraktekkan dan melatih petani bagaimana 

melakukan teknik penyambungan dan perbanyakan lainnya  (persemaian dll) 

7. Buatlah kesimpulan dari hasil sesi ini dan juga buatlah perencanaan dari kegiatan 

sesi ini 

f. Informasi acuan : Buku panduan teknis III 

g. Catatan 

 

 



 

 

5.12. Persiapan Lahan dan Penanaman 

 

a. Tujuan: 

1. Peserta mengetahui bagaimana mempersiapkan lahan yang sesuai untuk 

menanam tanaman karet 

2. Peserta mengetahui teknik-teknik persiapan dan penanaman yang menjadi syarat 

bagi tanaman karet 

3. Peserta memahami dan mampu mempersiapkan lahan yang sesuai dan dapat 

ditanami tanaman karet  

b. Waktu: 180 menit 

c. Metode: Diskusi, praktek 

d. Alat dan Bahan: lahan tanaman karet, kertas plano, spidol 

e. Langkah-langkah: 

1. Jelaskan maksud dan tujuan dari sesi ini 

2. Tanyakan kepada peserta bagaimana selama ini mempersiapkan lahan untuk 

penanaman karet? Apa ada kendala-kendala yang dihadapi? 

3. Mintalah kepada nara sumber untuk menjelaskan tentang bagaimana teknik 

persiapan lahan, syarat-syarat yang dibutuhkan untuk penanaman tanaman karet 

4. Bersama-sama dengan petani mempraktekkan untuk mempersiapkan lahan 

untuk penanaman 

5. Buatlah kesimpulan dari sesi ini dan buatlah rencana tindak lanjut untuk kegiatan 

persiapan lahan di masing-masing lahan petani 

f. Informasi acuan : Buku panduan teknis III 

g. Catatan 



 

 

 
5.13. Pemeliharaan Tanaman I (Tanaman Belum Menghasilkan) 

a. Tujuan: 

1. Peserta mengetahui stadia pertumbuhan dan  ciri-ciri tanaman karet yang belum 

menghasilkan  

2. Peserta mengetahui kondisi  apa saja yang dapat menunjang pertumbuhan 

tanaman pada fase vegetative 

3. Peserta memahami dan mampu melakukan proses pemeliharaan pada tanaman 

belum menghasilkan (muda) 

b. Waktu:  

c. Metode: 

d. Alat dan Bahan: Lahan tanaman karet TBM, plano, spidol, metaplan, dll 

e. Langkah-langkah: 

1. Sampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan sesi ini 

2. Tanyakan kepada peserta apakah selama ini melakukan pemeliharaan tanaman 

pada tanaman muda sampai dengan tanaman mulai menghasilkan lateks? 

3. Jika jawabannya iya hal-hal apa saja yang biasa dilakukan untuk memelihara 

tanaman dan informasi didapatkan dari mana? Jika jawabannya tidak apa 

alasannya tidak melakukan pemeliharaan? 

4. Mintalah peserta untuk menyebutkan stadia pertumbuhan dan ciri-ciri tanaman 

karet yang belum menghasilkan lateks, dan mintalah peserta menunjukkan 

tanaman-tanaman tersebut di lahan 

5. Jelaskan kepada peserta tentang stadia pertumbuhan, ciri-ciri tanaman karet 

yang belum menghasilkan serta teknik pemeliharaan oleh nara sumber 

6. Bandingkan hasilnya dengan hasil diskusi dengan peserta dan tanyakan apakah 

ada perbedaan dan persamaannya? Diskusikan hal tersebut 

7. Buatlah kesimpulan dari hasil diskusi dan buatlah rencana kerja untuk minggu 

depan dan implementasi di lahan masing-masing peserta 

f. Informasi acuan : buku panduan III dan ada nara sumber teknis tentang 

pemeliharaan tanaman 

g. Catatan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.14. Pemeliharaan Tanaman II (Tanaman Menghasilkan) 

a. Tujuan: 

1. Peserta mengetahui ciri-ciri tanaman karet yang mulai menghasilkan  

2. Peserta mengetahui kondisi  apa saja yang dapat menunjang pertumbuhan 

tanaman pada karet yang mulai siap sadap dan dapat menghasilkan produksi 

tinggi 

3. Peserta memahami dan mampu melakukan proses pemeliharaan pada tanaman 

menghasilkan dan menjaga agar produksi tingi tetap berlanjut 

b. Waktu:  180 menit 

c. Metode: Diskusi, diskusi kelompok dan survey di lahan 

d. Alat dan Bahan: lahan pertanaman karet yang siap sadap, kertas plano, meteran dll 

e. Langkah-langkah: 

1. Sampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan sesi ini 

2. Tanyakan kepada peserta bagaimana ciri-ciri tanaman yang sudah mulai 

menghasilkan lateks dan siap sadap? Mintalah peserta untuk menunjukkannya 

di lahan dan mengukur diameter pohon 

3. Tanyakan kepada peserta apakah selama ini melakukan pemeliharaan tanaman 

pada tanaman yang sudah menghasilkan lateks? 

4. Jika jawabannya iya hal-hal apa saja yang biasa dilakukan untuk memelihara 

tanaman dan informasi didapatkan dari mana? Jika jawabannya tidak apa 

alasannya tidak melakukan pemeliharaan? 

5. Jelaskan kepada peserta tentang ciri-ciri tanaman karet yang sudah 

menghasilkan serta teknik pemeliharaan tanaman yang menghasilkan oleh nara 

sumber 

6. Bandingkan hasilnya dengan hasil diskusi dengan peserta dan tanyakan apakah 

ada perbedaan dan persamaannya? Diskusikan hal tersebut 

7. Buatlah kesimpulan dari hasil diskusi dan buatlah rencana kerja untuk minggu 

depan dan implementasi di lahan masing-masing peserta 

f. Informasi acuan : Buku panduan III dan ada nara sumber teknis tentang 

pemeliharaan tanaman 

g. Catatan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.15. Mengenal Lahan Gambut 

a. Tujuan: 

1. Peserta mengenal dan mengetahui apa itu lahan gambut, karakteristik dan sifat 

fisik dari lahan gambut 

2. Peserta mengetahui bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan jika lahan gambut itu 

rusak 

3. Peserta mengetahui bagaiamana untuk mencegah kerusakan lahan gambut dan 

melestarikannya 

b. Waktu: 180 menit 

c. Metode: diskusi, kunjungan lahan 

d. Alat dan Bahan: wilayah lahan gambut, kertas plano, spidol, selotip. Pengukur pH 

tanah 

e. Langkah-langkah: 

1. Jelaskan maksud dan tujuan dari sesi ini 

2. Tanyakan kepada peserta apakah mereka mengetahui apa itu lahan gambut? 

Buatlah defines tentang lahan gambut bersama petani berdasarkan pendapat 

petani 

3. Pergilah kesalah satu lahan dan mintalah peserta membuat penampang/irisan 

stuktur lahan   (dari atas kebawah) yang di lahan dan minta mereka untuk 

menggambar dan menyebutkan bagian-bagiam apa saja yang ada di stuktur 

tanah gambut tersebut.  

4. Mintalah sampel beberapa tanah di beberapa lahan gambut sekitar dan ukurlah 

pH tanahnya dengan alat pengukur pH dan catat hasilnya. Lakukan juga untuk 

tanah mineral dan bandingkan hasilnya. 

5. Bagilah menjadi beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan hal-hal di bawah 

ini” 

 Apa ciri-ciri dari lahan gambut?  

 Bagaimana kondisi lahan gambut di sekitar mereka?  

 Hal-hal apa yang terjadi jika lahan gambut rusak? 

 Hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh petani selama ini untuk mencegah 

dan memperbaiki lahan gambut yang telah rusak? 

6. Presentasikan hasil diskusi kelompok tersebut dan buatlah kesimpulan bersama 

dari proses presentasi tersebut 

7. Jelaskan kepada peserta tentang apa itu lahan gambut, karakteristik,sifat fisik, 

bahaya yang ditimbulkan jika lahan gambut rusak dan bagaimana untuk 

melestarikan agar lahan gambut tidak rusak 

8. Buatlah kesimpulan dari kegiatan ini dan buatlah rencana kedepan dari 

kelompok sekolah lapang 

f. Informasi acuan : Buku panduan teknis IV 



 

 

g. Catatan 

 

5.16. Mengenal Pirit 

a. Tujuan: 

1. Peserta memahami tentang apa itu pirit 

2. Peserta dapat mengetahui bagaimana ciri-ciri pirit dan apa yang menyebabkan 

kondisi lahan yang mengandung pirit menjadi berbahaya bagi tanaman 

3. Peserta dapat memahami dan mengimplementasikan bagaimana cara mengelola 

kebun untuk menghindari bahaya pirit 

b. Waktu: 120 menit 

c. Metode: diskusi dan praktek 

d. Alat dan Bahan: tanah pirit, H2O2, peralon 

e. Langkah-langkah: 

1. Jelaskan maksud dan tujuan dari sesi ini 

2. Mulailah sesi ini dengan menanyakan apakah mereka mengenal apa yang 

dimaksud dengan pirit? Bagaimana ciri-cirinya berdasarkan pengamatan 

mereka? 

3. Tanyakan jenis-jenis tanaman apa saja yang ada di lahan mereka dan mana yang 

menghasilkan? 

4. Tulislah semua jawaba peserta di kertas plano dan pisahkan tanaman-tanaman 

tersebut yang berakar serabut dan tunjang (disampingnya tertulis tingkat 

keberhasilan dari tanaman tersebut) 

5. Buatlah kesimpulan bersama dengan petani tanaman mana yang banyak berhasil  

6. Jelaskan sedikit tentang apa yang disebut pirit dan bahaya dari pirit tersebut 

7. Pergilah ke lahan, amati bersama dengan petani bagian mana yang di sebut pirit, 

bisa dengan membuat penampang irisan tanah gambut atau dengan 

menancapkan peralon kemudian belahlah peralon sehingga akan terlihat 

penampang tanah dan petani bisa melihat mana yang disebut pirit. 

8. Mintalah petani mengambil tanah yang mengandung pirit kemudian tuangkan 

H2O2 ke tanah tersebut dan amati apa yang terjadi. Catatlah hasilnya di buku 

9. Buatlah beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan 

dibawah ini: 

 Menurut pengamatan anda di lahan tadi apa saja ciri-ciri pirit? 

 Apa pengaruhnya pirit terhadap tanaman dan lingkungan? 

 Jenis-jenis tanaman apa saja yang dapat tumbuh dengan baik di lahan 

gambut (akar tunjang atau akar serabut)? Berikan penjelasannya 

 Bagaimana caranya agar pirit tidak berbahaya bagi tanamana di kebun? 

 Bagaimana cara mengelola kebun yang baik di lahan gambut 

10. Presentasikan hasil diskusi tersebut dan buatlah kesimpulan bersama 



 

 

11. Jelaskan kepada peserta tentang bahaya pirit dan bagaimana cara mengelola 

kebun untuk menghindari bahaya pirit 

f. Informasi acuan : Buku panduan IV dan buku tentang pirit 

 

 

5.17. Pengelolaan Air 

a. Tujuan: 

1. Peserta dapat  mengetahui berbagai macam teknik pengelolaan air di lahan 

gambut 

2. Peserta dapat memahami dan melakukan teknik pengelolaan air di lahan gambut 

untuk kelestarian lahan gambut 

b. Waktu: 120 menit 

c. Metode: Diskusi dan survey lahan 

d. Alat dan Bahan: Kertas plano, spidol buku, lahan gambut yang mempunyai tabat  

e. Langkah-langkah: 

1. Jelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan sesi ini 

2. Mulailah sesi dengan menanyakan bagaimanakah pengelolaan air di lahan 

gambut selama ini oleh petani? Bagaimana kondisi air di musim kemarau dan 

penghujan? Apa yang menyebabkan kondisi air seperti itu? 

3. Tanyakan kembali apakah petani sudah mengenal apa yang disebut tabat? Jika 

iya apa menurut petani kegunaan dari tabat? Buatlah kesimpulan tentang 

kegunaan dari tabat di lahan-lahan gambut 

4. Jelaskan tentang berbagai macam teknik pengelolaan air di lahan gambut, 

pentingnya menangatur air tetap ada di lahan pada musim kemarau untuk 

mengurangi resiko kebakaran 

5. Buatlah 2 kelompok dan Pergilah kelahan yang mempunyai tabat untuk melihat 

bagaimana tabat dapat mengatur air yang keluar dari lahan gambut, dan juga 

lahan yang tidak bertabatmintalah petani mengamati lahan tersebut. dan 

mintalah petani menulis hal-hal apa saja yang mereka temukan di lahan. 

6. Presentasikan hasil survey lahan tersebut dan buatlah kesimpulan bersama dari 

hasil presentasi dan sesi ini 

7. Buatlah rencana kedepan dari kegiatan ini 

f. Informasi acuan : Buku panduan teknis IV 

g. Catatan 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.18. Manajemen Kebakaran 

a. Tujuan: 

1. Peserta dapat memahami tentang penyebab-penyebab kebakaran di lahan 

gambut 

2. Peserta memahami dan mampu melakukan bagaimana untuk melakukan 

pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

b. Waktu: 120 ment 

c. Metode: diskusi, curah pendapat dan diskusi kelompok 

d. Alat dan Bahan: spidol, kertas plano 

e. Langkah-langkah: 

1. Jelaskan maksud dan tujuan dari sesi ini 

2. Mulailah sesi ini dengan menanyakan apakah pernah terjadi kebakaran lahan 

gambut dan hutan di sekitar sini? Jika sudah pernah apa yang menyebabkannya? 

3. Buatlah kelompok kecil untuk mendiskusikan secara detail tentang: 

 Apa yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan gambut? 

 Bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan kebakaran selama ini 

yang dilakukan? 

4. Presentasikan hasil diskusi kelompok tersebut dan buatlah kesimpulan bersama 

5. Jelaskan tentang kebakaran hutan dan lahan gambut, penyebab-penyebabyan, 

ketekaitan dengan pengelolaan air, teknik pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran (manajemen kebakaran) 

6. Buatlah perencanaan bersama kelompok untuk mencegah dan melakukan 

tindakan penaggulangan kebakaran. 

f. Informasi acuan :  Panduan IV dan buku –buku tentang manajemen kebakaran 

g. Catatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.19. Pengelolaan Pupuk Organik 

a. Tujuan: 

1. Peserta mengetahui dan memahami apa itu pupuk organik 

2. Peserta mengetahui dan memahami jenis-jenis pupuk organik dan kegunaannya 

3. Peserta mengetahui sumber-sumber/ bahan-bahan apa saja disekitar lingkungan 

mereka yang dapat digunakan untuk membuat pupuk organik 

4. Peserta mengetahui dan mampu membuat pupuk organik dari bahan-bahan di 

sekitar mereka 

b. Waktu: 120 menit dan pengamatan selama terjadinya proses pengomposan 

c. Metode: diskusi dan praktek 

d. Alat dan Bahan: peralatan dan bahan membuat kompos dan pupuk organik, spidol, 

kertas plano 

e. Langkah-langkah: 

1. Jelaskan maksud dan tujuan adari kegiatan ini 

2. Tanyakan kepada peserta apakah mereka mengetahui tentang apa yang disebut 

pupuk organik dan bahan-bahannya didapatkan dari mana? 

3. Tuliskan jawaban dari peserta kemudian definisikan bersama-sama apa yang 

disebut dengan pupuk organik 

4. Buatlah beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan 

di bawah ini 

 Dari bahan-bahan apa saja pupuk organik bisa dibuat? 

 Bahan-bahan apa saja yang ada di lingkungan sekitar perkampungan dan 

kebun yang dapat menjadi bahan pupuk organik? 

 Bagaimana cara selama ini petani membuat pupuk organik? 

 Menurut petani apa manfaat dari pupuk organik tersebut? 

5. Presentasikan hasil diskusi dan buat kesimpulan bersama 

6. Jelaskan apa yang disebut dengan pupuk organik, jenis-jenisnya dan 

kegunaannya. 

7. Lakukan praktek pembuatan salah satu pupuk organik dari bahan- bahan organik 

yang ada di sekitar wilayah tersebut (petunjuk pembuatan dilihat pada buku 

teknis) 

8. Buatlah perencanaan bersama kelompok tentang pembuatan pupuk organik, 

pengamatan selama pengomposan berlangsung serta penggunaan pupuk organik 

f. Informasi acuan : Buku panduan teknis IV 

g. Catatan 

 

 

 

 



 

 

5.20. Mengenal Hama, Penyakit dan Musuh Alami di Pertanaman Tanaman Karet 

a. Tujuan: 

1. Peserta mengenal tentang hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman 

karet 

2. Peserta mengenal dan memahami tentang teknik-teknik pengendalian (termasuk 

musuh alami) dari hama dan penyakit yang menyerang tanaman karet 

b. Waktu: 120 menit 

c. Metode: diskusi, survey lahan 

d. Alat dan Bahan:  kertas plano, brosur hama,penyakit dan musuh alami tanaman 

kartet, spidol, selotip 

e. Langkah-langkah: 

1. Jelaskan tentang maksud dan tujuan dari sesi ini 

2. Mulailah sesi ini dengan menanyakan adakah hama atau penyakit yang 

menyerang tanaman karet di kebun petani? Jika ada mintalah petani 

menyebutkan hama-hama dan penyakit tersebut tulislah jawaban petani di kertas 

plano 

3. Jelaskan kepada petani tentang apa yang dimaksudkan dengan hama dan 

penyakit 

4. Buatlah kelompok menjadi 3 kelompok, Pergilah ke kebun karet untuk melihat 

bersama-sama dengan petani untuk mencari sampel hama dan penyakit serta 

binatang lain yang ada di kebun karet (serangga, dll) (kegiatan ini lebih baik 

dilakukan pada pagi hari). Mintalah masing-masing kelompok ntuk 

mengumpulkan masing-masing sampel beserta tanda-tanda 

penyerangannya/gejala yang ditimbulkan 

5. Mintalah masing-masing kelompok untuk menuliskan di kertas plano jenis-jenis 

hama dan penyakit serta binatang lain serta gejala yang ditimbulkan di tanaman 

karet 

6. Presentasikan  hasil temuan tersebut dan dari hasil presentasi kelompokkan 

berdasarkan fungsi dan kegunaannya (masuk dalam hama, penyakit atau musuh 

alami) 

7. Diskusikan dengan petani masing-masing peran tersebut. 

8. Tunjukkan kepada petani brosur/leaflet tentang berbagai macam hama, penyakit 

dan musuh alami. Jelaskan kepada petani masing-masing fungsinya dan 

bagaimana teknik pengendalian dari hama dan penyakit tersebut. 

9. Buatlah kesimpulan dari sesi ini dan rencana kerja kedepan 

f. Informasi acuan : Buku Panduan teknis III dan brosur/ leafleat hama, penyakit dan 

musuh alami di pertanaman karet 

g. Catatan 

 



 

 

 

5.21. Pengenalan Kebun Campuran 

a. Tujuan: 

1. Peserta mengetahui berbagai jenis-jenis teknik untuk membuat kebun campuran 

2. Peserta memahami tentang pentingnya kebun campuran untuk menunjang 

pemasukan di tingkat petani 

b. Waktu: 120 menit 

c. Metode: diskusi dan praktek/survey lahan campuran 

d. Alat dan Bahan: kertas plano, spidol, selotip, buku, bolpoint 

e. Langkah-langkah: 

1. Jelaskan tentang maksud dan tujuan dari sesi ini 

2. Tanyakan kepada peserta tanaman apa saja yang mereka tanam di lahan? Ada 

berapa macam tanaman di lahan mereka? Bagaimana kontribusi masing-masing 

tanaman terhadap pemasukan keluarga? 

3. Tuliskan jawaban mereka di kertas plano dan diskusikan dengan mereka mana 

tanaman yang paling menguntungkan dan membantu pemasukan keluarga serta 

keuntungan dari menanam berbagai macam tanaman di lahan. 

4. Jelaskan tentang berbagai jenis lahan campuran, teknisnya dan kegunaannya 

kepada peserta. 

5. Buatlah peserta menjadi 2 kelompok, pergilah ke sebuah lahan campuran yang 

dapat menjadi contoh untuk lahan campuran, biarkan petani melakukan diskusi 

dengan pemilik lahan tentang 

 Bagaimana cara pembuatan lahan campuran tersebut, biaya dll 

 Jenis-jenis tanaman yang sesuai dengan lahan campuran di lingkungan 

gambut 

 Keuntungan dari lahan campuran 

6. Presentasikan hasil dan temuan-temuan selama diskusi dengan pemilik lahan 

7. Buatlah kesimpulan dari kegiatan sesi ini dan buatlah rencana kedepan apa yang 

akan dilakukan petani terhadap lahan mereka 

f. Informasi acuan : Buku panduan teknis IV 

g. Catatan 

 

 


