
Buku Acuan Pelatih

~ untuk latihan dan penilaian ~

PERMAKULTUR 
Peralatan untuk pelat ihan kreat if  dan t indak lanjut  proyek

Dikembangkan oleh Yayasan IDEP bersama GreenHand

Diterbitkan oleh Yayasan IDEP • www.idepfoundation.org



E d i s i  p e r t a m a  2 0 1 1  ©  Y a y a s a n  I D E P

Yayasan IDEP

PO BOX 160 Ubud, 80571, Bali, Indonesia

w w w . i d e p f o u n d a t i o n . o r g

© Yayasan IDEP

B U K U  I N I  B E R T U J U A N . . .

Untuk menyediakan peralatan yang berguna bagi pelatih dan menciptakan 
pelatihan dan lingkungan belajar yang dinamis. Dengan menggunakan 
teknik melatih secara kreatif, kegiatan belajar dapat dimaksimalkan dan 
pelatihan akan diterima dengan baik dan diingat sebagai pengalaman 
belajar yang menyenangkan. 

Buku Acuan Pelatih Permakultur ini juga meliputi informasi latar belakang 
dan peralatan untuk memastikan bahwa tindak lanjut, pengawasan, dan 
evaluasi proyek dilaksanakan dengan cara yang dapat melibatkan secara 
efektif tokoh penting masyarakat yang turut berpartisipasi. 

Buku ini juga berisi lebih dari 30 ‘materi pegangan’ yang informatif, 
yang mudah diperbanyak oleh pelatih untuk didistribusikan kepada 
peserta proyek sebagai materi pendukung pelatihan. Buku Acuan 
Pelatih Permakultur ini telah didesain sebagai pasangan dari ‘Buku 
Pedoman Pelatih Permakultur – Solusi untuk Gaya Hidup yang 
Berkelanjutan’ dan ‘Buku Panduan untuk Permakultur – Menuju 
Hidup Lestari’. 

Yayasan IDEP mendukung pihak manapun, baik individu maupun organisasi, 

untuk menyebarkan atau memproduksi ulang buku ini sepanjang bertujuan 

untuk saling berbagi pengetahuan Permakultur atau kegiatan non-

komersial lainnya dan tanpa mengubah isinya. Untuk percetakan ulang 

buku, di luar tujuan-tujuan di atas, Yayasan IDEP meminta permohonan 

ijin tertulis sehubungan dengan masalah hak cipta.

Hal-hal yang terkandung dalam buku ini diambil dari berbagai sumber 

termasuk kegiatan Permakultur di seluruh dunia dan kami tetap menerima 

dan menghargai semua sumbangsih dari pembaca demi pengembangan 

buku ini kelak. Jika ingin memberi sumbangan informasi, silakan 

menghubungi kami pada alamat yang tercantum di atas.

Kami hanya berusaha berbagi informasi seakurat dan seaktual mungkin 

dan kami berharap sekali buku ini dapat memberi manfaat bagi pembaca. 

Semua kesalahan informasi dan masalah yang terjadi karena penggunaan 

buku ini berada di luar tanggung jawab Permatil, Yayasan IDEP, penulis, 

ilustrator, kontributor, ataupun pihak penerbit.
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Buku acuan ini merupakan 
‘kotak perkakas’ dengan beragam 

teknik dan sumber yang berguna 
dalam menyampaikan pelatihan yang efektif, 
menyebarluaskan informasi dalam masyarakat,  
dan memastikan bahwa pelatih, peserta, 
masyarakat, dan lingkungan setempat 
mendapatkan sebanyak mungkin dari pelatihan 
tersebut.

Bagian pertama buku ini adalah tentang  
melatih secara kreatif. Di dalamnya terdapat ide-
ide tentang bagaimana pelatih dapat menciptakan 
lingkungan belajar yang dinamis. Seperti 
Anda ketahui, melatih tidaklah 
mudah, tetapi membutuhkan 
waktu dan pengalaman 
untuk mempelajari 
bagaimana orang 
belajar, bagaimana 
kelompok bekerja, 
dan bagaimana 
mendapatkan 
sebanyak mungkin 
dari pengalaman 
belajar berkelompok. 
Teknik-teknik ini dapat 
memudahkan proses tersebut.

Peserta akan mengingat lebih banyak informasi 
dari suatu pelatihan jika materi disampaikan 
dengan cara yang menyenangkan dan hidup.

Menciptakan lingkungan belajar yang 
menyenangkan tidaklah sulit. Pelatih hanya 
memerlukan teknik dan peralatan untuk menjaga 
peserta tetap fokus dan tertarik dengan materi 
pelatihan.

Teknik melatih secara kreatif yang ada dalam  
buku ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan 
pelatihan Anda sehingga membantu Anda dalam  
membuat dinamis kelompok menjadi lebih 
mudah dan efektif. Pelajari pilihan yang ada dan 
cobalah dengan teman Anda. Semakin banyak 
kesempatan untuk berlatih menggunakan teknik 
melatih secara kreatif, semakin nyaman dan 
berhasil Anda menggunakannya. Anda pasti akan 
menemukan juga ide-ide baru yang cemerlang, 
berdasarkan prinsip-prinsip yang sama.

Bagian kedua buku ini mengandung beberapa 
materi pegangan yang mudah diperbanyak 
dan didistribusikan kepada masyarakat untuk 
membantu menyebarkan beberapa teknik 
sederhana tentang hidup berkelanjutan ke dalam 
masyarakat yang lebih luas.

Pada akhir buku ini ada bagian penting tentang 
bagaimana bekerja sama dengan masyarakat 
dan pimpinan proyek untuk memastikan 
latihan diterima dengan baik dan benar-benar 
berpengaruh di lapangan. Permakultur adalah 
sistem yang holistik untuk pengembangan 
berkelanjutan, dengan banyak komponen yang 

saling berhubungan di dalamnya. Kadang 
dibutuhkan beberapa tahun hingga 

semua manfaat dari suatu 
latihan Permakultur menjadi 

nyata dan terlihat. Saat 
lingkungan dan sumber 

daya alam di suatu 
daerah mulai terisi 

kembali dan hubungan 
manusia dengan sumber 

daya tersebut menjadi 
lebih berkelanjutan, 

lingkungan yang kini lebih 
sehat akan mendukung 

pertumbuhan dan kesehatan lebih 
banyak sumber daya yang berkelanjutan. 

Oleh karena itu, tindak lanjut, pengawasan, 
dan evaluasi merupakan komponen kritis dalam  
setiap pelatihan Permakultur. Inilah saatnya 
pelatih dapat benar-benar belajar tentang aspek 
mana saja yang paling berhasil dari pelatihan 
yang telah diadakannya, dan bagaimana mereka 
dapat menghasilkan lebih banyak manfaat melalui 
usaha mereka.

Para pengembang buku ini, dan semua buku dari 
seri pelatih Permakultur, sangat berharap publikasi 
ini akan berguna dalam mendukung pekerjaan 
penting para pelatih di seluruh negeri.

Petra Schneider,
Direktur Yayasan IDEP

Pengantar
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