KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PELATIHAN FASILITATOR ACTIVE CITIZENS
BALI, 1-4 AGUSTUS 2017
Latar Belakang
Setelah menyelesaikan Program Langgeng Ecotourism di Desa Nyambu, Tabanan Bali, yang ditandai dengan launching
Desa Wisata Ekologis Nyambu pada Februari 2015, British Council dan DIAGEO kembali bekerjasama untuk membantu
pengembangan kapasitas masyarakat dan institusi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan inklusif secara
ekonomi di Desa Nyambu khususnya Tabanan dan Bali pada umumnya. Melalui kerjasama baru ini British Council dan
DIAGEO berfokus kepada 3 area dibawah ini:
1.

Memperkuat atau melengkapi penggerak/tokoh masyarakat, aktivis lokal, universitas, masyarakat, staf Diageo
dengan kemampuan Social Development Leadership. Hal ini dilakukan dengan Pelatihan Fasilitator Active
Citizens.

2.

Merencanakan dan melakukan Aksi Sosial sebagai bentuk tindak lanjut dari Pelatihan Active Citizens di Desa
Nyambu dan sekitarnya. Melalui beragam Kegiatan Aksi Sosial dijalankan diharapkan masyarakat secara aktif
dapat membantu memberikan solusi atas isu/masalah yang terdapat di desa mereka seperti masalah air,
sampah dan isu lainnya, meningkatan life skills masyarakat untuk memperkuat aktifitas usaha yang telah ada,
serta aktifitas yang mendorong keterlibatan perempuan khususnya dan masyarakat secara umum untuk
berpartisipasi dalam pembangunan desa. Untuk mendukung ini maka diberikan Pelatihan Active Citizens
ditingkat masyarakat.

3.

Memperkuat Kewirausahaan Sosial berbasis komunitas untuk sektor pariwisata di Desa Nyambu dan membagi
pengalaman dalam membangun dan membangun potensi lokal bersama masyarakat. Bertujuan untuk
memperkuat kapasitas masyarakat serta melanjutkan inisiatif yang telah dijalankan. Ini dilakukan dengan
pelatihan-pelatihan tematik.

Tahapan Pelatihan Active Citizens adalah sebagai berikut:
1.
Pelatihan Facilitator Active Citizens: ditujukan untuk fasilitator masyarakat, penggerak/tokoh masyarakat,
universitas, atau mereka yang bekerja pada isu community
development. Setelah pelatihan mereka akan memberikan Pelatihan
Active Citizens kepada masyarakat dan membantu masyarakat dalam
merencanakan dan menjalankan Aksi Sosial.
2.

Pelatihan Active Citizens untuk komunitas: ditujukan untuk masyarakat atau komunitas lokal, staf Diageo
dimana setelah pelatihan peserta akan membuat aksi/inisiatif
sosial bersama-sama dengan komunitas untuk menyelesaikan
permasalahan yang mereka identifikasi sebelumnya.

3.

Merencanakan dan melakukan Aksi sosial tindak lanjut dan expected output yang diharapkan pada
program Active Citizens. Aksi Sosial yang akan dilakukan bisa dimulai dari kegiatan yang telah ada
dimasyarakat atau atau ide baru. Dalam hal ini British Council dan Yayasan Wisnu akan melakukan
pemantauan dan support dalam jangka waktu ditentukan.

Untuk itu, British Council dan DIAGEO berkolaborasi dengan Yayasan Wisnu akan memulai dengan menyelenggarakan
Pelatihan Facilitator Active Citizens di Bali pada 1-4 Agustus 2017. Active Citizens merupakan program kepemimpinan
sosial yang mempromosikan dialog antar budaya dan pengembangan sosial yang dipimpin oleh masyarakat.
Melalui Pelatihan Facilitator Active Citizens, peserta akan dibekali keterampilan untuk memfasilitasi pelatihan dan
kegiatan yang terkait dengan Active Citizens seperti membantu masyarakat merencanakan dan menjalankan Aksi Sosial,
sekaligus menjadi warga negara yang aktif yang didorong untuk membuat perubahan yang berdampak positif dan
jangka panjang bagi masyarakat/komunitas sekitarnya.
Tujuan Pelatihan:
 Memahami tujuan dan visi Program Active Citizens
 Menjadi akrab dan percaya diri dengan learning journey Active Citizens, yang akan membantu fasilitator ketika
akan memberikan pelatihan Active Citizens di komunitas
 Mengembangkan keterampilan dan nilai dialog antar budaya dan jaringan
 Mengembangkan keterampilan dalam menggunakan Modul Active Citizens
 Merencanakan, menyediakan dan cascade Pelatihan Active Citizens ditingkat komunitas
 Membantu masyarakat merencanakan dan mengimplementasikan Kegiatan Aksi Sosial
Peserta Pelatihan
Para peserta adalah fasilitator masyarakat, tokoh/penggerak masyarakat, aktivis lokal, universitas atau mereka yang
bekerja pada isu community development. Pelatihan dilaksanakan dalam bentuk sharing, diskusi dan praktek micro
teaching (memfasilitasi di kelas)
Persyaratan calon peserta fasilitator yang akan berpartisipasi adalah
 Memiliki pemahaman yang kuat tentang isu-isu/permasalahan sosial di tingkat lokal atau nasional,
 Ingin belajar, memperluas wawasan dan menghargai keadilan sosial dan berkeinginan kuat melakukan
PERUBAHAN di komunitas,
 Seorang fasilitator yang bekerja dalam community development issue, memfasilitasi masyarakat atau bekerja
dalam hal kebijakan yang memfasilitasi pengembangan masyarakat dan pengajar,
 Memiliki komitmen untuk meneruskan pelatihan ini ke tingkat masyarakat/komunitas dan membantu
pelaksanaan Aksi Sosial
Tempat dan Jadwal Pelatihan
Pelatihan akan dilaksanakan di Bali dari 1-4 Agustus 2017
Proses seleksi
 Peserta mengisi lengkap formulir aplikasi dan mengirimkan ke email society.indonesia@britishcouncil.org
sebelum 19 Juli 2017
 British Council, Diageo dan Yayasan Wisnu akan melakukan seleksi dan memilih maksimal 25 peserta
fasilitator berdasarkan formulir aplikasi yang kami terima.
 British Council, Diageo dan Yayasan Wisnu memiliki wewenang penuh untuk memilih peserta fasilitator,
berdasarkan aplikasi dari dan ketersediaan tempat
Untuk diketahui peserta
1. Penyelenggara hanya menanggung biaya pelatihan (tempat pelatihan, konsumsi, pelatih) bagi peserta yang
terpilih.
2. Penyelenggara tidak menyediakan akomodasi bagi peserta yang terpilih.
3. Peserta pelatihan yang terpilih diharapkan secara mandiri menyiapkan dan menanggung biaya transportasi
untuk perjalanan menuju dan lokasi pelatihan serta biaya-biaya yang tidak kami sediakan untuk kegiatan ini.

4.

5.

Penyelenggara tidak tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan, kerugian atau ketidaknyamanan
yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali penyelenggara, termasuk bencana alam dan perbuatan
tidak bertanggung jawab atau tercela yang dilakukan oleh pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa British Council,
Diageo dan Yayasan Wisnu tidak akan memberikan penggantian apapun dalam hal terjadi kehilangan/kecurian
uang/tiket pesawat dan hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab fasilitator.
Materi Active Citizens hanya bisa dipakai pada Pelatihan Active Citizens yang dikoordinasikan dan disetujui
oleh British Council.

Tahap Penyelenggaraan
TANGGAL

KEGIATAN

19 Juni 2017

Yayasan Wisnu mengirimkan undangan

23 – 30 Juni 2017

Libur Idul Fitri

26 Juni 2017

Batas akhir aplikasi #1

15 Juli 2017

Batas akhir aplikasi #2

18 Juli 2017

British Council menarik dan mengkompilasi data aplikasi

19-20 Juli 2017

Proses seleksi & finalisasi peserta (tergantung jumlah aplikasi masuk) oleh British
Council, Diageo dan Yayasan Wisnu

24 Juli 2017

Pengumuman peserta, konfirmasi dari peserta (administrasi)

1-4 Agustus 2017

Pelatihan Fasilitator Active Citizens
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