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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan

menempatkan peran serta masyarakat sebagai salah satu faktor yang paling

dominan untuk mengatasi akar penyebab kebakaran hutan dan lahan merupakan

merupakan tindakan yang tepat.. Disadari bahwa penyebab kebakaran hutan dan

lahan dikarenakan ulah manusia karena lahan dan sumberdaya hutan sebagai

sumber penghidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan

dengan tradisi pembukaan lahan yang berpindah-pindah, juga akibat ketamakan

dari masyarakat itu sendiri. Ujung tombak keberhasilan di dalam pencegahan

dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan penumbuhkembangan

kesadaran masyarakat, serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara

partisipasipatif dengan dukungan pihak terkait, organisasi dan kemampuan

masyarakat itu sendiri. Peran masyarakat dalam hal ini tentu saja peran

perempuan dan laki-laki yang terbangun dari kontruksi sosial budaya yang

berlaku.

Salah satu konsep dan pendekatan yang dilakukan oleh SSFFMP untuk

pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah melalui kegiatan pemberdayaan

masyarakat yang responsive gender yang tinggal di sekitar kawasan lahan dan

hutan yang rawan terhadap kebakaran.

Keterlibatan peran laki-laki dan perempuan yang mengacu kepada kebutuhan

praktis dan strategis gender itu sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan

spesifik keduanya dapat diketahui, perlu dilakukan suatu analysis peran gender

pada kelompok sasaran di beberapa desa prioritas proyek. Diakui bahwa

Metoda Analysis Gender sebagai satu kerangka kerja strategis yang dapat

menfasilitasi dan mengindentifikasi potensi dan situasi actual berkenaan

dengan penggunaan lahan dan sumberdaya alam.
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Sebelum dilakukan analysis peran gender, diselenggarakan workshop test

persiapan pada desa prioritas terpilih dalam rangka penguatan dan peningkatan

kemampuan serta penyamaan persepsi dari peneliti di bawah bimbingan Ms..

Jutta Berninghausen (ISTE). Kegiatan analysis peran gender pada desa

prioritas dilaksanakan oleh 12 orang peneliti (10 perempuan, 2 laki-laki), berasal

dari berbagai LSM yang ada di Sumatera Selatan dan PSW (Pusat Studi

Wanita) Universitas Sriwijaya yang sebelumnya dibekali dengan tehnik analisis

gender dan metodologi PRA (Partcipatory Rural Appraisal) yang berlangsung

selama tiga hari untuk teori dan dua hari untuk mempersiapkan test lapangan

terhadap metode yang dipelajari sebagai kegiatan studi lapangan. Kelompok

peneliti dibagi menjadi 5 kelompok kecil dengan disiplin ilmu yang berbeda.

Masing-masing kelompok bertanggung jawab untuk mempelajari satu kelompok

responden di tiga desa terpilih.

B. TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa

peran gender serta melihat kondisi serta posisi laki-laki dan perempuan di

tingkat rumah tangga dan masyarakat didalam pengelolaan sumberdaya alam

lestari dengan melibatkan tokoh masyarakat, perempuan dan laki-laki, unsur

masyarakat secara partisipatif.
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BAB II

PENDEKATAN DAN METODE

A. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data dikumpulkan dengan menerapkan tekhnik PRA (participatory rural

appraisal), yang dikombinasikan dengan Harvard Framework oleh Caroline

Moser untuk analisis gender. PRA adalah suatu pendekatan dan metode yang

memungkinkan masyarakat untuk berbagi dan menganalisis ilmu pengetahuan

mereka mengenai kondisi dan kehidupan, membuat perencanaan, dan bertindak.

PRA adalah sebagai elemen yang meliputi proses jangka panjang untuk analisis,

merencanakan dan mengimplimentasikan dengan melibatkan masyarakat secara

partisipatif.

B. JENIS DATA

Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan kuantitatif yang meliputi:

 Wilayah kerja Harvard dengan profil kegiatan akses dan profil kontrol

serta profil partisipasi kuantitatif dan kualitatif

 Profil kegiatan sehari-hari

 Diagram stratifikasi ekonomi

 Analisis kecenderungan

 Diagram venn untuk hubungan dalam kelompok

 Kalender musim

 Rangking permasalahan

 Rangking kebutuhan

 Diskusi kelompok

C. POPULASI DAN SAMPEL
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Populasi penelitian dilaksanalkan di tiga desa prioritas proyek SSFFMP

yang berlokasi di kabupaten Banyuasin, yaitu desa Parit Prajen, desa Teluk

Payo, desa Muara Telang dengan sampel terdiri dari 2 (dua) kelompok

masyarakat laki-laki, 2 (dua) kelompok kaum perempuan dan 1 (satu) kelompok

tokoh di masing-masing desa.

D. PENDEKATAN

Kegiatan studi lapangan dilakukan selama 3 hari dengan menggunakan

teknik observasi, wawancara, diskusi kelompok. Dalam pertemuan kelompok,

penduduk desa dibagi menjadi 5 kelompok-kelompok kecil, dan diwawancarai

satu per satu oleh masing-masing tim. Wawancara berlangsung selama 2 – 3 jam

per kelompok. Hasilnya kemudian divisualisasikan dan didiskusikan bersama-

sama dengan para responden. Setelah penelitian di lapangan, tim peneliti

bertemu kembali di Palembang selama 3 hari untuk menganalisis metode, dan

membahas data lapangan sekaligus mempersiapkan evaluasi studi.
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BAB III

A. EVALUASI STUDI LAPANGAN DI DESA PARIT PRAJEN

1. Pendahuluan

Kegiatan pengembangan masyarakat dengan pendekatan gender terutama

pada desa-desa prioritas merupakan salah satu yang menjadi perhatian Proyek

South Sumatra Forest Fire Management (SSFFMP) di dalam pencegahan

kebakaran hutan dan lahan. Sebelum bentuk kegiatan diputuskan dan

dilaksanakan, proyek melakukan assessment berbasis gender di desa prioritas

yang salah satunya di desa Prajen, untuk melihat peluang dan potensi ada yang

mengacu kepada 3 aspek penting yaitu :

1. pencegahan kebakaran hutan ( forest fire prevention)

2. penanggulangan kebakaran hutan (Forest fire supression)

3. peningkatan pendapatan alternative( Alternative income generating)

Kondisi desa Prajen cukup memprihatinkan dan belum berkembang, lowongan

kerja bagi perempuan dan laki-laki kurang dan tingkat pengangguran cukup

tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh pola pekerjaan dan pola perkebunan yang masih

tradisional serta peluang usaha yang masih rendah dan sumberdaya manusia

yang tidak mendukung. Analisis peran masyarakat dengan pendekatan gender

dilakukan dengan menggunakan metoda Participatory Rural Appraisal (PRA)

dengan menggabungkan model Harvard dan model Monser

1.1 Kegiatan Laki-laki dan Perempuan

1.1 Jam kerja
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Jam kerja bagi perempuan lebih banyak (14.5 jam) dibandingkan dengan

jam kerja laki-laki (8.5 jam). Karena perempuan selain melakukan pekerjaan

reproduktif juga mereka melakukan pekerjaan produktif untuk membantu

pekerjaan produktif laki-laki, seperti bersawah.

1.2 Kegiatan produktif

Kegiatan produktif sebagian besar perempuan hanya sebatas membantu

laki-laki dikebun atau disawah dan sebagian lagi tinggal berdiam di rumah.

1.3 Kegiatan reproduktif

Kegiatan reproduktif lebih cenderung pada pekerjaan rumah tangga.

Kegiatan reproduktif laki-laki juga sebatas membantu kegiatan rumah tangga

dan laki-laki cenderung pada kegiatan mencari nafkah untuk memenuhi

kebutuhan keluarga.

1.4 Kegiatan sosial

Di dalam kegiatan-kegiatan sosial yang ada di desa, perempuan hanya

sebatas membantu untuk pelaksanaan kegiatan sedangkan pelaksanaan serta

pengambil keputusan lebih didominasi oleh laki-laki.

2 Akses dan Kontrol

2.1 Akses sumberdaya sarana dan prasarana

Akses terhadap sumberdaya sarana dan prasarana dalam

penggunaannya berimbang antara laki-laki dan perempuan namun kontrol tetap

didominasi laki-laki kecuali dalam bidang pendapatan dan pendidikan sekolah di

pegang perempuan.

2.2 Sumberdaya alam

Sumberdaya alam berupa tanah, sungai, kebun, kebun didominasi

penggunaan oleh laki-laki dibanding perempuan walaupun keduanya sama-sama

mempunyai akses, sedangkan kontrolnya sepenuhnya dipegang oleh laki-laki.
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2.3 Sumberdaya manusia

Sumberdaya manusia antara laki-laki dan perempuan berimbang namun

dalam hal pengambilan keputusan di dalam keluarga maupun di lembaga tetap

dipegang laki-laki.

2.4 Pengambilan keputusan dalam keluarga

Laki-laki sebagai kepala keluarga memegang peranan dalam pengambil

keputusan, tapi dalam menentukan pendidikan dilakukan secara bersama namun

tetap diprioritaskan laki-laki pada kondisi keuangan yang tidak mencukupi.

3. Partisipasi

3.1 Pembagian partisipasi dalam lembaga dan rapat desa

Partisipasi perempuan dalam lembaga yang ada di desa hanya terbatas

seperti pada kelompok pengajian dimana anggota, pengurus dan yang berbicara

kebanyakan perempuan namun demikian pengambilan keputusan ada pada laki-

laki. Partisipasi pada lembaga lainnya di desa Prajen dilakukan hanya oleh laki-

laki, baik yang menjadi pengurus maupun anggotanya.

4. Identifikasi masalah dan kebutuhan

4.1 Penyebab dan dampak kebakaran

Penyebab dan dampak kebakaran khususnya di desa Prajen tidak

sepenuhnya disebabkan oleh ulah manusia karena di desa Prajen penggunaan api

sudah cukup bijaksana terutama di dalam kegiatan menebas maupun membasmi

hama di kebun.

4.2 Masalah dan kebutuhan ekonomi sosial

Masalah kelompok yang ada di desa prajen berbeda-beda, dimana masalah

dan kebutuhan yang ada pada tokoh desa, berbeda dengan kebutuhan kelompok

bapak-bapak (laki-laki), sedangkan kelompok ibu-ibu sendiri terbagi dalam 2

kelompok yaitu kelompok bugis dan melayu, namun dalam beberapa hal memiliki

persamaan. Permasalahan pada kelompok tokoh dan bapak-bapak yang menjadi
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prioritas adalah pengolahan lahan masih secara tradisional. Tetapi pada

kelompok ibu-ibu bugis, yang menjadi masalah utama adalah tidak adanya

puskesmas sedangkan pada kelompok ibu-ibu melayu yang menjadi masalah

utama adalah permasalahan lembaga keuangan/semacam koperasi untuk

penambahan modal. Ada persamaan persepsi untuk masalah-masalah yang

substansial seperti masalah air bersih walaupun berbeda dalam prioritasnya

(rangking masalah) dari masing-masing kelompok.

Kebutuhan dari setiap kelompok di desa prajen juga berbeda dalam

prioritasnya. Dimana pada kelompok ibu-ibu melayu kebutuhan yang sangat

utama adalah adanya koperasi untuk penambahan modal, pada kelompok ibu-ibu

bugis yang menjadi kebutuhan utama adalah sarana kesehatan, pada kelompok

bapak-bapak dan kelompok tokoh yang menjadi kebutuhan utama adalah alat-

alat pertanian. Adanya persamaan kebutuhan antara masing-masing kelompok

diantaranya adalah sarana air bersih namun dalam prioritas (rangking)

kebutuhan yang berbeda.

4.3 Masalah dan kebutuhan ekonomi dan sosial

Masalah –masalah yang sangat penting bagi kelompok ibu-ibu Melayu itu

lebih dititikberatkan pada kepengadaan koperasi, sedangkan untuk ibu-ibu

kelompok bugis lebih pada masalah kesehatan dalam hal pengadaan puskesmas

didesa. Dan untuk masalah yang penting bagi bapak-bapak ataupun tokoh

masyarakat itu lebih pada masalah air bersih.

Sedangkan untuk kebutuhan yang paling prioritas bagi ibu-ibu melayu

lebih ke modal usaha. Kondisi ini berbeda dengan kebutuhan ibu-ibu bugis yang

lebih memprioritaskan kebutuhan akan kesehatan (Puskesmas), sedangkan bagi

bapak-bapak dan tokoh masyarakat, kebutuhan yang paling penting adalah

kebutuhan terhadap alat pertanian

4.3 Masalah dan kebutuhan gender

Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa masalah dan

kebutuhan antara laki-laki dan perempuan berbeda baik untuk kegiatan
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produktif, reproduktif maupun kegiatan kemasyarakatan. Namun demikian ada

juga beberapa masalah dan kebutuhan yang sama antara laki-laki dan

perempuan dalam tingkat prioritas atau rangkingnya. (lihat lampiran).
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BAB IV REKOMENDASI

A. Rekomendasi Hasil Analisis Gender Desa Parit Prajen

No Kesimpulan Alasan Penyimpangan Potensi yang ada Rekomendasi

1 Perempuan kurang dilibatkan dalam
pengambilan keputusan baik di masyarakat
maupun keluarga dibandingkan laki-laki

Posisi laki-laki sebagai kepala keluarga
dianggap lebih dominan dalam mengambil
keputusan dibandingkan perempuan

2 Tanggungjawab mencari nafkah dominant
laki-laki walaupun perempuan terlibat dalam
kegiatan produktif

Laki-laki sebagai pencari nafkah tidak
memberikan keleluasaan pada perempuan
untuk berperan dalam memenuhi kebutuhan
keluarga

3 Jam kerja perempuan lebih banyak
daripada laki-laki

Selain harus mengerjakan pekerjaan rumah
perempuan juga harus membantu laki-laki
mengerjakan usaha produktif

4 Kontrol sumberdaya lebih dominan laki-laki Laki-laki sebagai kepala rumah tangga
mempunyai kontrol pada sumberdaya
sedangkan perempuan sebagai pengakses
sumber dayanya saja

5 Dalam pelatihan dan informasi
penanggulangan kebakaran hutan dan
lahan perempuan kurang dilibatkan padahal
perempuan dan laki-laki sama terlibat
dalam penanggulangi kebakaran.

Tidak adanya akses untuk perempuan dalam
hal memperoleh pelatihan kebakaran kecuali
pelatihan yang berkaitan dengan kerajinan
tangan

6 Kurangnya partisipasi kualitatif dan
kuantitatif perempuan dalam lembaga di
desa

Laki-laki lebih berperan karena dianggap
lebih berpotensi dibanding perempuan
karena perannya sebagai kepala keluarga
dan pencari nafkah keluarga

7 Kurangnya sarana dan prasarana air bersih Tidak ada pengelolaan air bersih yang baik
8 Kebutuhan perempuan dan laki-laki tidak

sama dalam hal rangking kebutuhan
9 Perempuan dan laki-laki masih mempunyai

waktu luang untuk usaha produktif (AIG)
Waktu luang yang ada belum dimanfaatkan
untuk melakukan usaha sampingan

10 Kelompok tani ada tetapi tidak aktif (laki-
laki)

11 Upah tenaga kerja perempuan lebih rendah
dari laki-laki

- perempuan menjadi buruh lebih
dianggap sebagai pekerjaan tambahan
bukan mata pencaharian

- Pekerjaan perempuan dianggap lebih
ringan dibandingkan laki-laki

12 Akses transportasi yang tidak mendukung
dan sangat mempengaruhi produktivitas
masyarakat

1. Perempuan beternak
ayam dan bebek, serta
membuat tikar dari daun
nipah sebagai usaha
sampingan untuk
menambah pendapatan
keluarga.

2. Masih ada waktu luang
untuk usaha tambahan

3. Ada kelompok tani (laki-
laki belum aktif)

4. Ada kemauan dari
masyarakat (laki-laki dan
perempuan) untuk
mengikuti pelatihan
tambahan dan membentuk
kelompok untuk
mengembangkan usaha
produktif dan aspirasi
mereka.

5. Ada sumberdaya yang
dapat dikembangkan
(kebun kelapa, sawah,
sungai)

(1) Diharapkan SSFFMP
dapat melakukan
pelatihan, penyuluhan
dan dampingan untuk
mengembangkan usaha
sampingan dibidang
peternakan ayam, bebek
dan kerajinan tikar yang
sudah ada di desa yang
melibatkan perempuan

(2) SSFFMP dapat
mengaktifkan kelompok
tani yang sudah dibentuk
dengan melibatkan laki-
laki dan perempuan guna
menanggulangi,
mencegah kebakaran
hutan dan lahan serta
meningkatkan pendapatan
alternatif (AIG)
masyarakat desa Prajen

(3) Diharapkan SSFFMP
dapat menginformasikan
pada PEMDA Banyuasin
tentang kebutuhan
masyarakat akan sarana
dan prasarana air bersih,
puskesmas, posyandu dan
pengembangan
transportasi air antar desa

(4) SSFFMP dapat
bekerjasama dengan
stakeholders untuk
menyediakan sarana dan
prasarana (tempat) air
bersih
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BAB III

B. EVALUASI HASIL STUDI DI DESA TELUK PAYO

1. Kegiatan Laki-laki dan Perempuan

1.1 Jam kerja

Pada umumnya kegiatan sehari-hari penduduk Desa Teluk Payo dalam

kondisi umum ternyata jam kerja perempuan lebih besar (10 jam) dibandingkan

jam kerja laki-laki (9 jam). Pada kondisi tertentu jam kerja laki-laki dapat

mencapai 18 jam yaitu pada keadaan air pasang jatuh pada malam hari. Hal ini

disebabkan laki-laki harus menjaga saluran air. Sementara itu. Jam kerja

perempuan dapat melebihi jam kerja laki-laki karena perempuan harus menjaga

sawah dari hama burung mulai pagi hingga sore hari (11 jam) hanya pada musim

padi mulai bernas (2 bulan dalam proses penanaman).

1.2 Kegiatan produktif

Mayoritas laki-laki dan perempuan di Desa Teluk Payo bekerja sebagai

petani sawah pasang surut, walaupun demikian ada perbedaan keterlibatan antara

laki-laki dan perempuan di dalam beberapa tahapan kegiatan tersebut. Laki-laki

mendominasi hampir disemua tahapan kegiatan kecuali pada tahapan pemanenan

(ani-ani, memasukkan gabah dalam karung, dan penjemuran gabah). Sementara itu,

perempuan tidak terlibat dalam kegiatan meracun (penyemprotan) dan

pemeliharaan.

Penduduk yang memiliki kebun kelapa jumlahnya lebih sedikit dibandingkan

dengan yang memiliki sawah. Akan tetapi jika dilihat dari besarnya tingkat

pendapatan maka sumber pendapatan yang paling besar berasal dari kebun kelapa.

Laki-laki dominan terlibat dalam pembuatan kebun kelapa. Sedangkan

perempuan hanya terlibat dalam kegiatan membersihkan lahan, panen dan

penanaman tanaman sela. Akan tetapi sejak Tahun 1994 penanaman tanaman sela
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tidak dilakukan karena kegiatan pembukaan lahan baru kebun kelapa tidak ada

lagi.

Baik dalam usaha padi sawah maupun kebun kelapa laki-laki melakukan

kegiatan penjualan hasil sedangkan perempuan menyimpan uang. Pada saat harga

kelapa murah masyarakat tidak menjual kelapa utuh tetapi melakukan pengolahan

kopra.

Laki-laki dan perempuan terlibat dalam kegiatan pengolahan kopra tetapi

ada beberapa tahapan seperti mengambil kelapa dari pohon, mengupas kelapa,

menimbang kelapa, menimbang kopra dan menjual hanya dilakukan oleh laki-laki.

Keterlibatan ibu-ibu lebih dominan dari bapak-bapak dalam kegiatan

pencongkelan dan penjemuran kopra.

Mata pencaharian yang dilakukan cukup banyak oleh penduduk desa

bersumber dari buruh tani sawah dan kebun kelapa. Perempuan terlibat dalam

kegiatan panen dan merontokkan padi sedangkan laki-laki terlibat dalam semua

kegiatan. Laki-laki dominan terlibat dalam kegiatan tambak udang sedangkan

perempuan hanya terlibat dalam kegiatan pemanenan dan kegiatan pembuatan

arang batok. Sumber pencarian yang jumlahnya sedikit berupa usaha

transportasi, walet, dan empang dilakukan oleh laki-laki.

1.3 Kegiatan reproduktif

Ibu-ibu dominan terlibat dalam hampir semua kegiatan produktif walaupun

demikian pada kondisi tertentu bapak-bapak juga melakukan kegiatan tersebut.

Kegiatan reproduktif yang tidak pernah dilakukan oleh bapak-bapak adalah

membuat arang batok dan mencuci piring.

1.4 Kegiatan sosial

Bapak-bapak dan ibu-ibu terlibat dalam kegiatan sosial hanya saja dalam

kegiatan arisan didominasi oleh ibu-ibu sedangkan gotong-royong setiap jum’at

didominasi oleh bapak-bapak.
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2. Akses dan Control

2.1 Sumberdaya sarana dan prasarana

Penggunaan sumberdaya sarana dan prasarana antara laki-laki dan

perempuan berimbang kecuali perahu dan sepeda motor lebih didominasi oleh laki-

laki sedangkan rumah didominasi oleh perempuan karena laki-laki sering bepergian

keluar desa terutama pada musim paceklik untuk mencari tambahan pendapatan.

Secara umum penguasaan sumber daya sarana dan prasarana didominasi oleh laki-

laki.

2.2 Sumberdaya alam

Sumber daya alam berupa tanah, sungai, tambak dan sawah digunakan

secara bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan tetapi tetap didominasi oleh

laki-laki sedangkan penguasaan semua didominasi laki-laki.

2.3 Sumberdaya manusia

Bapak-bapak dan ibu-ibu sama mendapatkan pendidikan umum dan

pelatihan kebakaran walaupun masih tetap didominasi oleh bapak-bapak

sedangkan penyuluhan membuat kue, menjahit dan pelatihan membuat sapu

khusus diberikan pada perempuan.

2.4 Pengambilan keputusan dalam keluarga

Sebagai pemimpin keluarga pengambil keputusan dalam menentukan

pendidikan dilakukan secara bersama namun tetap didominasi oleh laki-laki pada

kondisi keuangan yang tidak mencukupi laki-laki dipilih untuk mendapatkan

pendidikan yang tinggi.

3 Partisipasi

3.3 Pembagian Partisipasi dalam Lembaga-lembaga dan Rapat Desa

Dari 21 lembaga formal maupun lembaga non formal di Desa Teluk Payo

terdapat lembaga-lembaga yang hanya beranggotakan perempuan saja, dan laki-

laki saja, tetapi ada juga gabungan antara perempuan dan laki-laki.
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Lembaga yang khusus laki-laki adalah kelompok tani, perkumpulan tukang ojek,

kelompok pemadam kebakaran atau api, perkumpulan tukang speedboat, orari,

LKMD dan siskamling, sedangkan lembaga perempuan yang hanya beranggotakan

perempuan adalah PKK, posyandu, sedangkan lembaga lainnya sama-sama

beranggotakan laki-laki dan perempuan.

3.4 Partisipasi Kualitatif

Pada rapat BPD dan rapat gotong-royong yang berbicara, mengajukan

usulan bertanya dan memutuskan hasil rapat adalah didominasi oleh laki-laki.

Dalam pertemuan hari-hari besar, rapat kepanitiaan hajatan, rapat PKK dan

posyandu yang berbicara adalah perempuan sedangkan yang memimpin rapat

adalah laki-laki.

4 Identifikasi Masalah dan Kebutuhan

4.3 Penyebab timbulnya kebakaran

- Ada 4 hal yang menyebabkan kebakaran antara lain :

1. Kelalaian dalam membakar hutan yang dilakukan masyarakat untuk

membuka lahan kebun atau persawahan.

2. Membuang puntung rokok secara sembarangan

3. Kelalaian dalam membakar sabut kelapa yang sudah menumpuk.

4. Membakar rumput kering dipersawahan yangdilakukan setiap tahun pada

saat pengolahan tanah.

Laki-laki lebih dominan terlibat dalam pembakaran, sedangkan perempuan hanya

ikut serta dalam membakar rumput-rumput kering di persawahan sewaktu

mengolah lahan sawah.

- Masyarakat melakukan pembakaran karena merasakan keuntungan atau

dampak positif dari pembakaran tersebut yaitu:

1. Mempermudah proses pengolahan lahan kebun maupun sawah

2. Tidak membutuhkan biaya (murah)

3. Hasil pembakaran dapat meyuburkan tanah
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4. Mengurangi tumpukan sampah tertutama sampah sabut kelapa

- Sementara kerugian yang dirasakan oleh masyarakat setempat adalah:

1. Dapat mematikan tanaman produktif yang ada disekitar areal yang dibakar

2. Terjadinya kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat

3. Burung walet tidak mau masuk maupun mendekat kesarang/rumah walet

4. Kayu bakar sulit didapatkan.

4.2 Masalah dan Kebutuhan Ekonomi Sosial

Sebagian besar (lebih kurang 60 persen) penduduk Desa Teluk Payo berada

dalam kategori miskin, menengah 30 persen dan kaya 10 persen.

4.2.1 Ada 21 jenis masalah ekonomi sosial yang teridentifikasi dari

masyarakat Desa Teluk Payo. Namun tingkat kepentingan masalah

tersebut berbeda-beda sesuai dengan aktivitas dan kebutuhan

masyarakat yang dibagi menjadi 3 kelompok (tokoh, bapak-bapak dan

ibu-ibu).

4.2.2 Kebutuhan

Sesuai dengan masalah yang ada maka hal-hal kebutuhan yang harus

mendapat perhatian sesegera mungkin adalah:

 Guru dan local sekolah

 Alsintan

 Penyediaan air bersih

 Pengerukan saluran

 Alat pemadam kebakaran

Dari kelompok bapak-bapak kebutuhan utama adalah:

 Pengerukan saluran

 Alsintan

 Pelatihan pemanfaatan sabuk kelapa

 Advokasi kestabilan harga kelapa dan beras

 Alat pemadam kebakaran
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Sedangkan menurut ibu-ibu kebutuhan utama adalah:

 Penyediaaan air bersih

 Listrik

 Mesin pengolah sabut kelapa

 Alat pembuat kopra

 Guru dan lokal sekolah

4.3 Masalah dan Kebutuhan Gender

4.3.1 Masalah Gender

1. Jam kerja ibu-ibu lebih lama dibandingkan bapak-bapak yaitu 10 : 8

sehingga beban kerja perempuan tidak seimbang dengan laki-laki.

2. Bapak-bapak sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama

mendominasi pekerjaan produktif sedangkan pekerjaan reproduktif

didominasi oleh ibu-ibu.

3. Penggunaan sumber daya didominasi oleh bapak-bapak demikian

juga dengan penguasaan sumber daya tersebut.

4. Pengambilan keputusan dalam keluarga dilakukan oleh bapak-bapak

5. Kepengurusan dan keanggotaan pada lembaga-lembaga yangada

didesa didominasi oleh bapak-bapak kecuali pada beberapa lembaga

non formal didominasi oleh perempuan.

6. Pada rapat-rapat yang diadakan oleh lembaga desa yang ikut bicara,

mengajukan usulan pertanyaan dan keputusan didominasi oleh laki-

laki.

7. Perempuan dan laki-laki mempunyai rangking masalah dan kebutuhan

yang berbeda.

4.3.2 Kebutuhan Gender

1. Perlu penyuluhan dan advokasi mengenai kesetaran dan keadilan

gender yang diikuti dengan program nyata secara perlahan untuk

dapat memperbaiki ketimpangan gender yang ada dimasyarakat.

2. Bapak-bapak dan ibu-ibu diberikan pelatihan untuk kegiatan-

kegiatan produktif sesuai dengan potensi yang ada.
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3. Kesetaraan dan keadilan gender harus mulai diterapkan dari rumah

tangga dan sekolah-sekolah

4. Perempuan dan laki-laki harus mendapat kesempatan yang sama

dalam pengembangan diri, kegiatan produktif, maupun kegiatan

sosial kemasyarakatan.
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. BAB IV REKOMENDASI

B. REKOMENDASI HASIL ANALISIS GENDER DESA TELUK PAYO

NO KESIMPULAN GENDER ALASAN PENYIMPANGAN POTENSI YANG ADA REKOMENDASI

1 Perempuan kurang dilibatkan dalam

pengambilan keputusan dalam

masyarakat dan keluarga

Ada anggapan bahwa laki-laki lebih rasional

sehingga keputusan laki-laki dianggap lebih

baik

Ada landasan hukum bahwa

perempuan dan laki-laki

sama-sama berhak

berpartisipasi dalam

mengambil keputusan.

2 Kurangnya partisipasi secara kualitatif

dan kuantitaif bagi perempuan dalam

lembag di desa

Jumlah perempuan yang terlibat dalam

kegiatan sedikit dan partisipasi perempuan

kurang diperhitungkan.

Perempuan ingin

berpartisipasi dalam kegiatan

desa

3 Kelompok tani ada tetapi tidak aktif

(kelompok yang anggotanya laki-laki)

Keberadaan kelompok belum dirasakan dan

belum ada kegiatan.

Ada keinginan masyarakat

berpartisipasi dalam

kelompok tani

4 Tanggungjawab mencari nafkah

didominasi laki-laki walaupun

perempuan terlibat dalam kegiatan

produktif

Pekerja produktif perempuan hanya

dianggap sebagai kerja sampingan bukan

pencari nafkah utama

Masih banyaknya peluang

kerja produktif bagi

perempuan yang dapat

mendukung nafkah utama

keluarga

5 Jam kerja lebih banyak perempuan dari

pada laki-laki

Aktivitas reproduktif perempuan lebih

banyak sementara bagi laki-laki kurang

dibebankan

Banyak waktu luang bagi laki-

laki yang dapat dimanfaatkan

untuk kegiatan reproduktif

1) Perlu diberikan advokasi dan

penyuluhan kesetaraan dan keadilan

gender

2) SSFFMP perlu melakukan pelatihan

manajemen bagi kelompok tani dengan

melibatkan perempuan dan laki-laki.

3) SSFFMP perlu melakukan pelatihan

keterampilan pengembangan usaha

mengolahan minyak kelapa dan sabut

yang telah ada di desa untuk

meningkatkan pendapatan masyarakat .

4) SSFFMP perlu menjalin kerjasama

dengan stakeholders untuk melakukan

penyuluhan pengelolaan sumber daya,

hukum, kesehatan pada masyarakat

dengan melibatkan perempuan dan laki-

laki sesuai potensi dan kebutuhan spesifik

masing masing.
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6 Perempuan dan laki-laki masih punya

waktu luang untuk usaha produktif

(AIG)

Berdasarkan jadwal kegiatan sehari-hari

dan kalender musim waktu luang laki-laki

dan perempuan

Masih banyak waktu luang

yang dapat dimanfaatkan.

7 Kontrol sumberdaya lebih dominan laki-

laki

Perempuan hanya bisa mengontrol sumber

daya pada kondisi tertentu saja misalnya

janda atau masih sendiri.

Adanya keinginan perempuan

untuk terlibat dalam

mengontrol sumber daya

yang ada.

8 Kurangnya sarana dan prasarana air

bersih

Kondisi alam yang tidak memungkinkan

untuk mengakses air bersih dengan mudah

Air hujan bisa menjadi salah

satu sumber air bersih

9 Akses transportasi tidak mendukung

sehingga mempengaruhi produktifitas

masyarakat

Sarana transportasi yang ada hanya berupa

sarana transportasi tradisional

Kondisi alam mendukung

untuk memperbaiki sarana

transportasi

10 Perempuan kurang dilibatkan dalam

pelatihan penanggulangan kebakaran

hutan dan lahan

Mayoritas yang diikutkan dalam pelatihan

adalah laki-laki padahal perempuan juga

terlibat dalam menanggulangi kebakaran

hutan dan lahan.

Ada keinginan perempuan

untuk berpartisipasi dalam

pelatihan penanggulangan

kebakaran hutan dan lahan

11 Kebutuhan laki-laki dan perempuan

tidak sama dalam hal rangking

kebutuhan

Belum ada perhatian pada pemenuhan

kebutuhan/kepentingan perempuan

Ada kebutuhan/kepentingan

bersama dalam masyarakat.

5) Diharapkan Proyek SSFFMP dapat

mengimformasikan pada PEMKAB

Banyuasin tentang kebutuhan masyarakat

untuk pengadaan air bersih, perbaikan

serta penambahan sarana transportasi air

terutama di desa

6) Pada kegiatan pelatihan kebakaran

hutan dan lahan, SSFFMP perlu

melibatkan peserta perempuan sesuai

dengan kebutuhan dan potensi yang ada.

7) SSFFMP beserta stakeholders perlu

melakukan penyuluhan dan

pendampingan pada masyarakat desa

secara simultan yang melibatkan laki-laki,

perempuan dan tokoh untuk memenuhi

kebutuhan bersama dalam masyarakat.
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BAB III

C. EVALUASI STUDI LAPANGAN DI DESA MUARA TELANG

1. Kegiatan Perempuan Dan Laki-Laki

1.1. Jam kerja

Jam kerja perempuan lebih lama dari pada jam kerja laki-laki, rata-rata

perempuan bekerja 9-10 jam setiap hari dan laki-laki rata-rata 7-8 jam. Waktu luang

laki-laki lebih panjang yaitu 10-11 jam dibanding perempuan yang hanya berkisar 7-8

jam. Sementara jam tidur perempuan relatif hampir sama dengan laki-laki yaitu

sekitar 6-7 jam per harinya. Ada perbedaan pemanfaatan waktu antara perempuan

dengan laki-laki dimana perempuan cenderung menghabiskan waktunya untuk

melakukan kegiatan reproduksi, pengaturan budget dan kegiatan sosial sementara laki-

laki hanya kegiatan produksi dan sosial.

1.2. Kegiatan produktif

Umumnya perempuan juga melakukan pekerjaan produksi baik di bidang

pertanian, perkebunan dan perikanan hanya untuk sub kegiatan tertentu saja;

menyemai, menebas dan membersihkan rumput, menanam padi, menjaga sawah dari

hama burung atau menjemur padi, menanam tanaman sela, mencungkil kelapa dan

menjemurnya, menangkap udang, membuat ikan asin, kemplang dan udang kering serta

menjadi buruh tani/kebun merupakan kegiatan produksi perempuan. Imbalan berupa

upah yang diterima perempuan dari kegiatan yang sama yang juga dilakukan laki-laki

cenderung lebih kecil. Hal ini disebabkan bahwa perempuan hanya membantu pekerjaan

laki-laki dan perempuan dianggap lemah, maka kegiatan reproduktif perempuanlah yang

melakukannya.
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1.3. Kegiatan reproduktif

Pekerjaan memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengasuh anak mayoritas

dilakukan oleh perempuan tetapi dalam kondisi tertentu dimana perempuan

memerlukan bantuan maka laki-laki juga ikut melakukan tugas reproduksi seperti

mengambil air atau mengasuh anak.

1.4. Kegiatan sosial

Perempuan cenderung lebih banyak mengikuti kegiatan sosial seperti arisan,

pengajian atau syukuran/sedekah dibanding laki-laki.

2. Akses Dan Kontrol

2.1. Sumberdaya alam

Sumber daya alam seperti tanah, kebun kelapa, sungai dan sawah dapat di akses

oleh perempuan maupun laki-laki namun kontrol cenderung lebih banyak dipegang oleh

laki-laki.

2.2. Sarana prasarana

Perempuan dapat mengakses sarana dan prasarana yang ada di desa seperti

mesjid, sekolah, ketek, perahu, puskesmas dan lainnya; sama dengan laki-laki tetapi

kontrol didominasi oleh laki-laki kecuali untuk mesin parut kelapa yang sepenuhnya

dikontrol oleh perempuan.

2.3. Sumberdaya manusia

Perempuan kurang memiliki akses dalam mengambil keputusan keluarga dan

menentukan pendidikan anak dan tidak memiliki kontrol dalam bidang pendidikan dan

pelatihan.
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2.4. Pengambilan keputusan dalam keluarga

Laki-laki merupakan pengambil keputusan utama di dalam keluarga

kecuali urusan pendidikan anak. Disini perempuan hanya mengikuti apa saja yang

telah menjadi keputusan laki-laki, hal ini telah menjadi kebiasan bahwa

perempuan harus mengikuti suaminya.

3. Partisipasi

3.1. Pembagian partisipasi dalam lembaga-lembaga dan rapat desa

Hampir seluruh pekerjaan domestik dilakukan oleh perempuan tetapi

pengambilan keputusan keluarga didominasi laki-laki. Perempuan dan anggota

keluarga akan mentaati keputusan yang telah diambil laki-laki.

3.2. Partisipasi kualitatif

Perempuan dan laki-laki berpartisipasi dalam berbagai lembaga secara

bersama-sama walaupun ada beberapa lembaga yang didominasi perempuan atau laki-

laki. Meskipun perempuan bisa mengeluarkan pemikiran/pendapatnya dalam setiap

pertemuan, pengambil keputusan cenderung dipegang laki-laki. Secara kuantitas jumlah

perempuan banyak, namun mereka jarang berbicara dan ikut mengambil keputusan.

4. Identifikasi Masalah Dan Kebutuhan

4.1. Penyebab dan dampak kebakaran

Kebakaran lahan dan hutan yang sering terjadi di musim kemarau lebih

disebabkan kelalaian manusia. Membuang puntung rokok sembarangan,

pembuatan api yang tidak terkontrol, pengolahan lahan/sawah dengan cara
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membakar, membuat arang di hutan atau membuat arang dari tempurung

kelapa merupakan penyebab dari kebakaran lahan dan hutan di desa Muara

Telang.

Dampak positif membakar lahan dan hutan bisa bersifat positif karena

biaya murah, pekerjaan menjadi ringan, dapat menyuburkan tanah dan bisa

menambah penghasilan. Dampak negatifnya adalah terjadi pencemaran udara

dan asap berlebihan, tanah menjadi keras dan menimbulkan penyakit Infeksi

Saluran Pernapasan Atas (ISPA).

4.2. Masalah dan kebutuhan ekonomi dan sosial

Masyarakat desa Muara Telang sebagian besar masih dalam katagori miskin.

Beberapa masalah dan kebutuhan yang sangat dirasakan masyarakat diantaranya;

Pengelolaan pertanian yang masih tradisional termasuk banyaknya hama ada padi,

kelompok tani yang belum berfungsi, padi yang sering rusak, sulit air bersih ketika

musim kemarau, pengetahuan yang rendah, jalan yang rusak, banyaknya penyakit ketika

musim kemarau, sempitnya lapangan kerja merupakan beberapa masalah menonjol di

desa Muara Telang. Disamping itu, musim paceklik (kekurangan pangan) selalu terjadi

setiap tahunnya (lima bulan dalam setahun/saat musim tanam sampai padi panen

kembali), karena pola pertaniannya hanya satu kali dalam setahun. Bantuan sarana

produksi dari pihak luar seperti; bantuan sarana produksi pembuatan minyak kelapa

dari pemerintah tidak termanfaatkan oleh masyarakat karena bantuan sarana yang

diberikan tidak disertai dengan pelatihan dan pendampingan yang intensif mulai dari

proses sampai ke pemasarannya; juga bantuan sarana produksi dari SSFFMP, sebagian
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besar masyarakat (laki-laki dan perempuan) belum mengetahui tentang bantuan dan

kegiatan kelompok tani dan UPJA tersebut.

4.3. Masalah dan kebutuhan gender

Ada perbedaan dalam melihat masalah dan kebutuhan utama antara laki-laki dan

perempuan. perempuan lebih dominan kepada kebutuhan dalam rumah tangga (

Reproduktif ) seperti; air bersih, sedangkan laki-laki dominan kepada kebutuhan

produktif seperti dalam pengolahan peningkatan hasil perkebunan dan sawah yang

masih sangat tradisional. Dan juga sangat dibutuhkan alternative pekerjaan produktif

bagi laki-laki dan perempuan untuk meningkatkan pendapatannya (alternative income

generating)..
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BABA IV. REKOMENDASI

C. KERANGKA EVALUASI STUDI GENDER: DESA MUARA TELANG

No Kesimpulan gender Alasan Penyimpangan Potensi yang ada Rekomendasi

1 Perempuan kurang dilibatkan

dalam pengambilan keputusan

di masyarakat dan keluarga.

Diskriminasi hak kebebasan

berpendapat dan kesempatan yang

sama bagi perempuan

Ada landasan hukum bahwa

perempuan dan laki-laki memiliki

hak yang sama untuk

berpartisipasi dalam mengambil

keputusan.

Perlu penyadaran gender (melibatkana

laki-laki dan perempuan dalam

penyuluhan/pendidikan / pelatihan,

dan desiminasi informasi penyuluhan

kebakaran hutan oleh SSFFMP

2 Tanggungjawab mencari

nafkah dominan laki-laki

walaupun perempuan terlibat

dalam kegiatan produktif

Perempuan dianggap pencari

nafkah tambahan.

Pendapatan perempuan lebih

rendah dari laki-laki untuk

pekerjaan yang sama

(subordinate/dinomorduakan)

Perempuan banyak terlibat

menyumbang ekonomi rumah

tangga.

Perlu pelatihan untuk meningkatkan

pendapatan perempuan dari usaha

rumah tangga oleh SSFFMP

3 Jam kerja perempuan lebih

lama dari jam kerja laki-laki.

Pekerjaan domestik perempuan

dianggap sebagai kewajiban (multi

burden)

Waktu luang laki-laki sedikit

lebih banyak dari perempuan.

Dalam kondisi tertentu laki-laki

telah berpartisipasi dalam

pekerjaan domestic

Perlu dilakukan penyuluhan, pelatihan

gender yang melibatkan laki-laki dan

dan perempuan

4 Perempuan dan laki-laki masih

punya waktu luang untuk

usaha produktif (AIG)

Laki-laki dan Perempuan cenderung

tidak ada control terhadap semua

aspek kehidupan

- Sumber daya alam yang ada

belum dikelolah secara optimal

- Sudah ada sarana produksi

pengelolaan minyak dan limbah

(saut kelapa) belum

dimanfaatkan

Perlu dikembangkan alternative

kegiatan produktif seperti :

pengadaaan saprodi dan alsintan,

pengaktifan sarana pembuatan minyak

kelapa, pengolahan limbah dll.

5 Kontrol sumber daya lebih

dominan laki-laki.

Perempuan cenderung tidak ada

kontrol terhadap semua aspek

sumber daya

Akses dan kontrol terhadap

sumber daya tertentu sudah

dimiliki oleh sebagian kecil

Perlu melibatkan perempuan dalam

landuse sumber daya desa (sarana dan

prasarana, alam) yang partisipasipatif
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perempuan dan dapat diakses oleh semua

masyarakat.

6 Perempuan kurang dilibatkan

dalam pelatihan dan

informasi penanggulangan

kebakaran lahan dan hutan .

Perempuan tidak dianggap sebagai

sumber daya manusia yang perlu

diberdayakan

Perempuan terlibat dalam

kegiatan pertanian dan

perkebunan

Perlu melibatkan perempuan dalam

kegiatan pelatihan dan sistem

informasi penanggulangan kebakaran

lahan dan hutan

7 Kurangnya partisipasi

kuantitatif dan kualitatif

perempuan dalam lembaga di

desa

Perempuan dianggap memiliki

tanggungjawab yang tidak sama

dengan laki-laki.

Ada keinginan perempuan untuk

terlibat dalam kegiatan di

lembaga-lembaga desa

Perlu memberi kesempatan yang lebih

besar pada perempuan untuk duduk

sebagai pengurus dalam lembaga-

lembaga di desa.

8 Tidak ada perempuan tani

terlibat dalam kelompok tani.

Perempuan tani belum mendapat

manfaat dari adanya kelompok

tani.

Belum terbentuk sub kelompok

perempuan tani.

Ada perempuan yang terlibat

dalam kegiatan tani.

Telah terbentuk kelompok tani.

Perlu dilibatkan perempuan tani dalam

keanggotaan dan kepengurusan

kelompok tani yang ada (dua kelompok

tani yang baru di bentuk)

9 Kurangnya sarana dan

prasarana air bersih

Keterpaksaan menggunakan air

sungai yang mulai asin karena

tercampur air laut dimusim

kemarau.

Berjangkitnya penyakit terutama

diare dan gatal-gatal.

MCK langsung di sungai

Adanya kesempatan untuk

menampung air hujan (pada

musim hujan) dan juga

pembuatan sumur bor dapat juga

dilakukan

perlu memberikan penyuluhan tentang

kesehatan, juga disertai dengan

bantuan sarana prasarana air bersih

(bak penampungan dan sumur bor)

10 Ada Perbedaan kebutuhan

utama antara laki-laki dengan

perempuan

Kebutuhan laki-laki lebih

memproritaskan pada masalah-

masalah strategis (produktif) dan

kebutuhan dikhususkan pada

kebutuhan praktis (reproduktif)

- Sawah yang belum digarap.

- Ada tenaga kerja

- Adanya program SSFFMP

Memberikan program yang sesuai

dengan kebutuhan masing-masing

antara kebutuhan laki-laki dan

perempuan

11 Akses transportasi tidak

mendukung mempengaruhi

Kurangnya sarana transportasi

untuk menunjang kegiatan

Sudah ada jalan darat dan

jembatan penghubung yang

Memfasilitasi dan memediasi

masyarakat untuk diusulkan kepada
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produktifitas masyarakat produksi dan berhubungan dengan

desa lain dan mahalnya biaya

transport/angkutan.

kondisinya rusak (hanya dapat

dilalui pejalan kaki/sempit).

pihak terkait (pemerintah) untuk

dibangun dan diperlebar sebagai

alternatif akses transportasi

masyarakat.

12 Kelompok tani tidak aktif - Pembentukan kelompok tani

tidak melibatkan masyarakat

(formalitas kelompok)

- Tidak jelas peran dan kegiatan

yang akan dilakukan oleh

kelompok.

- Terbatas dan mahalnya saprodi

- Mayarakat cukup antusias dan

responsif jika dilibatkan

dalam pertemuan

- Usaha masyarakat dominan

dalam bidang pertanian

- Dilakukan pendampingan yang intensif

dari berbagai pihak (SSFFMP, PPL,

LSM , MSF)

- Meningkatkan kemampuan dalam

mengelolah kelompok dan usaha-usaha

produktif yang akan dikembangkan

- Perlu disosialisasikan bantuan yang

telah diberikan oleh SSFFMP kepada

seluruh masyarakat

- Perlu dikembangkan penyuluhan

pertanian dan sistem pasar dan atau

bantuan sarana produksi pertanian.
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LAMPIRAN
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PROFIL KEGIATAN KELOMPOK DESA PARIT PRAJEN

WAKTU PENDAPATANKEGIATAN PRODUKTIF
LK PR LK PR

A. Bertani/sawah

 Persiapan lahan
Menebas X
Meracun X
Menanam bibit X X
Memecah/menugal bibit X XX
Menanam X XX
Menyiangi rumput XX X
Memupuk XX X
Menjaga sawah X
Menyemprot hama XX X

 Panen
Merontokkan padi X X
Membawa hasil panen X
Menjemur X X
Menjual X x

B. Berkebun

 Persiapan lahan
Buka lahan X
Membuat parit X
Menebas X
Buat guludan( menumpuk rpt utk kelapa) X

 Menanam dan pemeliharaan
Menyiangi rumput X
Memupuk XX X
Menanam tanaman sela X XX
Menjual tanaman sela XX x

 Panen
Mengumpulkan hasil panen XX X
Menjual kelapa XX x

 Mengolah hasil panen |Membuat
kopra|

Dibelah X X
Dijemur/dipanggang XX X
Dicungkil X X
Dijemur lagi XX X
Dipanggang lagi X
Dimasukkan dalam karung X
Di timbang X X
Karung pembungkus dijahit X
Dijual X x

A. DESA PARIT PRAJEN
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C. Buruh Tani

Menanam XX X X X
Mencangkul X
Panen XX X
Merontok padi XX X

D. Buruh kebun kelapa

Memanjat kelapa X
Mengupas kelapa X X

E. Menjahit
X X

F. Berternak
- ayam
- bebek
- kambing

X X

G. Buruh Kopra

Mencungkil X X X X
G. Ternak Walet

 Buat rumah walet
 Menyiapkan alat
 Panen hasil
 Jual

X
X

XX
X

X

X
X

X

I. Buat atap nipah
XX XX X

KEGIATAN REPRODUKTIF

Masak X
Mencuci X
Mengasuh anak X
Menyapu X
Belanja kepasar X
Ambil kayu X
Ambil air X XX
Memberi makan ternak XX

KEGIATAN SOSIAL

Gotong royong XX X
Pengajian X XX
Syukuran XX X
Pesta adat |waktu panen| X X
Sedekah parit X X
Olahraga |volli/sepak bola| X X
Siskamling X
Posyandu sementara X XX



30

Keterangan :
XX : menyatakan jumlah yang lebih dominan (laki-laki atau perempuan)

X : Menyatakan jumlah yang lebih sedikit (laki-laki atau perempuan)

JADWAL KEGIATAN SEHARI-HARI DESA PARIT PRAJEN

WAKTU KEGIATAN

PEREMPUAN LAKI-LAKI
05.00-06.00

06.30

Bangun tidur
Sholat subuh
Buka warung
Cuci piring
Masak sarapan pagi

Bangun tidur
Sholat subuh
Ngasah parang dan memberi
makan ayam
Sarapan pagi

07.00
Pergi kerja

07.00-09.00 Cuci baju
Ngurus anak
Bersih-bersih rumah

09.00-10.00
Ke sawah

10.00-11.00
Masak siang Pulang kerja

11.00-12.30 Makan siang
Cuci piring
Ambil air
Ngasuh anak
Sholat zuhur

Makan siang

Sholat zuhur
Istirahat

12.30-13.00
istirahat

13.00-17.00 Ibu tani kesawah
Ibu yang punya warung bikin
kue
Ibu rumah tangga ngurus anak

Bapak tani kesawah
Bapak jaga warung

17.00-19.00 Pulang dari sawah
Mandi
Sholat ashar

Pulang dari sawah
Mandi
Sholat ashar

18.00-19.00
Masak makan malam

19.00-22.00 Makan malam
Menganyam tikar
Istirahat
Jaga warung atau nonton tv

Makan malam
Istirahat
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Keterangan :
Jam kerja bapak 8,5 jam
Jam kerja ibu 14,5 jam
Waktu luang bapak 15,5 jam
Waktu luang ibu 9,5 jam

KALENDER MUSIM DESA PARIT PRAJEN

Kegiatan Bulan
Kegiatan

Jumlah Waktu LK PR

A. Pertanian dan sawah

 Penyemaian bibit Oktober ± 4 jam XX X
 Penunggalan /

Pemecahan
Oktober ± 4 jam XX X

 Lahan dipersiapkan
dengan meracun dan
menebas rumput

November &
Desember

± 4 jam X

 Penanaman Januari ± 8 Jam XX X
 Pemeliharaan
 Penyiangan rumput
 Pemberantasan hama

April
April dan Mei ± 4 jam

XX
XX
X

X
X

 Pemanenan
 Ngarit
 merontok padi
 Pembersihan /

Penganginan / ayak
 Jemur
 Simpan
 - Jual ( Sesuai Kebutuhan

)

Juni ±8Jam

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

22.00-05.00
tidur Tidur
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B. Berkebun kelapa

 Buat parit/pengairan
 Tebas rumput
 Pembuatan guludan
 Tanam di guludan
 Pemeliharaan, tebas
 Tanam tanaman sela
 Panen
 Pembuatan kopra*

 Dijemur
 Dipanggang

Sepajang
tahun tapi
hasil
melimpah
pada
nopember dan
desember
atau musim
panghujan

4 jam merata
sepanjang
musim

X
X
X
X
X
X
X
X

X

C. Musim kering

 Paceklik
 Air bersih sulit

Juli, Agustus,
September

D. Musim air tawar
Nopember
dan
Desember

Keterangan :
XX : menyatakan jumlah yang lebih banyak (laki-laki atau perempuan)
X : Menyatakan jumlah yang lebih sedikit (laki-laki atau perempuan)

AKSES DAN KONTROL KELOMPOK DESA PARIT PRAJEN

AKSES KONTROL

Sarana dan Prasarana LK PR LK PR

- Pendapatan X XX XX X

- Rumah X XX X

- Perahu XX X X

- Motor laut XX X X

- Sepeda X X X

- TV, radio X XX X

- Mesin Diesel X X X

- Rumah wallet XX X X

- Mushollah X X X

- Masjid X XX X

- Sekolah XX X XX X
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Alam

- Tanah X X X

- Kebun XX X X

- Sawah XX X X

- Sungai X X

Manusia

- Pendidikan X X X XX

- Pengambil keputusan XX X

- Biaya pendidikan X X

Keterangan :
XX : menyatakan jumlah yang lebih banyak (laki-laki atau perempuan)
X : Menyatakan jumlah yang lebih sedikit (laki-laki atau perempuan)

PARTISIPASI KUALITATIF KELOMPOK DESA PARIT PRAJEN

Yang bicara Pengambil keputusanLembaga
LK PR LK PR

BPD X X
Olahraga X X
Pengajian X X

PARTISIPASI KUANTITATIF KELOMPOK DESA PRAJEN

pengurus anggotaLembaga
LK PR LK PR

BPD X X
Olahraga X X
Pengajian X XX X XX

Posyandu ( tidak Aktif) - - - -
Arisan XX X XX
Karang taruna (Tidak Aktif) XX X X

Keterangan :
XX : menyatakan jumlah yang lebih banyak (laki-laki atau perempuan)
X : Menyatakan jumlah yang lebih sedikit (laki-laki atau perempuan)

BAGAN KELEMBAGAAN DESA PARIT PRAJEN
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Uraian Perempuan Laki-laki
BPD 1 orang 100 % (Jml 3 org)

Karang Taruna 1 orang 3 orang
Arisan 25 % 75 %

KRITERIA MISKIN DAN KAYA DESA PARIT PRAJEN

No Kaya Miskin
1 Rajin Pemalas
2 Punya kebun atau sawah

diatas 10 ha
Tidak punya lahan sawah atau
kebun

3 Rumah kayu Dinding rumah dari daun nipah
4 Atap seng Atap daun nipah dan kayu
5 Punya kendaraan (motor

laut)
Tidak memiliki kendaraan

BAGAN STRATIFIKASI EKONOMI DESA PARIT PRAJEN

Tingkat Ekonomi Desa Parit Prajen

Miskin Menengah Kaya

75 % 20 % 5 %

ANALISIS MASALAH MASYARAKAT PARIT PRAJEN

Masalah
Ibu

Melayu Ibu Bugis BP T M

1. Perlu adanya Puskesmas 2 1
2. perlu ada listrik 7 2 10
3. Perlu air bersih 6 3 2 2
4. Perlu tempat air 4
5. Perlu perbaikan jalan 5
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6. Perlu ada pasar 6
7. Perlu ada PKK 8
8. Perlu ada Karang Taruna 7
9. Perlu ada Koperasi 1 9 13
10. Keterampilan
( untuk menambah pendapatan )

10 11,12

11. Mesin jahit 11
12. Perlu adanya WC 12
13. Pendidikan Mahal 5 3
14. Obat hama tanaman padi susah

didapat
4 8

15. Pemasaran dan harga jual yang
rendah

3

16. Pengolahan lahan yang tradisional 1 1
17. Belum ada kelompok yang

menampung aspirasi rakyat
4

18. Pengairan dan Irigasi 3
19. Transportasi untuk menjual hasil

panen
4

20. Hama babi 5
21. Pengangguran 6
22. Belum ada Unit pengelolaan hasil

kelapa
7

22. Rentenir 9
Keterangan :
Bp : Bapak-Bapak
TM : Tokoh masyarakat
Angka (1,2,dst) menyatakan tingkat prioritas masalah dari masing-masing kelompok.

ANALISIS KEBUTUHAN DESA PARIT PRAJEN

Kebutuhan Ibu
Melayu

Ibu
Bugis

Bapak-
Bapak

Tokoh
Masyaraka

t
1. koperasi (Penambahan Modal) 1 9 7
2. Peningkatan pendapatan 2
3. Bea siswa anak tertua 3
4. Puskesmas 4 1
5. Listrik 5 2 9
6. Biaya murah untuk pendidikan 6
7. Air bersih 3 2
8. Penampungan Air,sumur bor 4 2
9. Perbaikan jalan 5
10.Pasar 6
11.Karang taruna 7
12. PKK 8
13. Keterampilan tambahan 10 10
14. Mesin Jahit 11
15. WC 12
16. Penambahan alat Pertanian 1 1
17. Irigasi, Pengerukan sarana perairan yang

dangkal
3

18. Transportasi 4
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19. Alat dan cara pemberantasan hama babi
5

20. Ada unit usaha untuk mengatasi
pengangguran

6

21. Modal usaha 11
22. BBM teratur 12
23. Kelompok Tani 3
24. Pelatihan Kebakaran dan pendamping

kelompok
4

keterangan
Bp : Bapak-Bapak
TM : Tokoh masyarakat
Angka (1,2,dst) menyatakan tingkat prioritas kebutuhan dari masing-masing kelompok.
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PROFIL KEGIATAN DESA TELUK PAYO

NO WAKTU PENDAPATAN
KEGIATAN

PRODUKTIF Pr Lk Pr Lk

1 Persawahan ( mayoritas pekerjaan keluarga )

* Persemaian bibit

Menebas/ persiapan lahan X XX

Menanam bibit X XX

Memindahkan Bibit X XX

Membagi bibit X XX

* Membuka lahan yang lebih luas

Ditebas X XX

Diracun X

Menumpulkan rumput X XX

Membakar rumput/lahan X XX

* Penanaman Bibit ( 1.5 bln ) X XX

* Pemeliharaan X

Pemupukan X

Penyiangan

a. Disemprot X

b. Ditebas X XX

* Panen ( 1 kali setahun dg hrg beras Rp. 2200/kg )

Diarit X

Diani-ani XX X

Dikumpulkan X XX

Dirontokkan X XX

Dianginkan X XX

B. DESA TELUK PAYO
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Dimasukkan ke dlm karung (hrg gabah 1 kaleng=Rp. 10rb) XX X

Dibawa ke gudang X XX

Dijemur XX X

Digiling X

* Penjualan (laki-laki menerima uang,perempuan memegang uang) X X X

2 Berkebun kelapa ( sedikit )

Buka lahan/ hutan X

Pembersihan lahan X XX

Pembakaran X

Pembuatan parit X

Penanaman kelapa X

Penanaman tanaman sela ( pisang, ubi kayu )* X X

Pemeliharaan ( membasmi rumpu-rumput 2 kali setahun ) X

Panen X X X

3 Pengolahan buah kelapa (kopra),jika hrg kelapa murah

Mengambil kelapa dari pohon X

kelapa dikupas X

kelapa dibelah X XX

kelapa dijemur X XX

kelapa dipanggang X XX

kelapa dicongkel (1 ton=Rp.90rb/3 org) XX X

kelapa dijemur lagi sampai kering XX X

kelapa dimasukkan karung X X

kelapa ditimbang X

kelapa dijual (1kg =4-5 kelapa dg hrg Rp.2400-2500) X

4
Buruh tambak udang punya cina ( borongan/ Harian, Tgt
kesepakatan ) X XX

Persiapan X

Bibit X
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Panen ( 3-4 bln dijual ) X XX

Pegang uang X

5 Warung X X

6 Usaha transportasi ( ketek, speedboat, ojek ),jumlah msh sedikit X X X

7 Buruh tani (jml agak banyak) X
Rp. 10rb-
15rb/ hari

Panen padi / harian XX X

Merontokkan padi X XX

Mengangkut padi X

Penjualan X

8 Buruh Kebun kelapa (jml agak banyak) X

borongan per
3
Ha=Rp.500rb

Panen (borongan) X

pemeliharaan/nebas X

9 Buruh bikin arang batok (jml agak sedikit) X

1kg=Rp.200
=
5000/minggu

10 Empang, mancing, jala ikan X

11 Usaha walet (jml masih sedikit) X

Note : * tdk dilakukan lagi setelah kelapa berumur 5 th.
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JADWAL KEGIATAN SEHARI-SEHARI

DESA TELUK PAYO

PUKUL LAKI-LAKI PEREMPUAN

04-00-04.30 Bangun,mandi,sholat subuh Bangun,mandi,sholat subuh

04.30-06.00 Olahraga, menunggu sarapan, sarapan
Menyapu, bersih-bersih, masak, menyuci,ngurus
anak,sarapan

06.00-07.00 Berangkat kerja kerja ke sawah (bln 11-6)

07.00-08.00 Bekerja menyuci piring, melanjutkan masak,

mengerjakan pekerjaan sampingan, angkat air

08.00-11.00 Bekerja Mengerjakan pekerjaan sampingan, angkat air

11.00-12.00 Makan siang Makan siang

12.00-13.00 Sholat, istirahat Sholat, istirahat

13.00-16.00 Melanjutkan pekerjaan, kadang-kadang olahraga Melanjutkan pekerjaan sampingan

16.00-17.00 Pulang kerja, sholat ashar Masak sore, sholat ashar

17.00-18.00 Mandi, santai, menungggu waktu sholat Mandi, santai, menungggu waktu sholat

18.00-19.00 Sholat Magrib, makan malam Sholat Magrib, makan malam

Nonton televisi, istirahat, sholat isya19.00-22.00
Nonton Televisi, istirahat, kerja malam
( tergantung musim, 6 bln pasang malam,
6 bln pasang siang (bln.09-03),sholat isya, ngobrol di

pos

22.00-04.00 TidurTidur

Jam.kerja normal : 9 jam Jam kerja : 10 jam

Dengan catatan 18 jam (kalo keadaan pasang malam)
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KALENDER MUSIM DESA TELUK PAYO

KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ∑JAM 

1. Pertanian/ sawah

* Mengolah sawah

* Penyemaian XXXXX
± 9 (semai
30hr)

a. Semprot herbisida (rumput) XXXX ± 3 jam

b. Tebas XXX ± 9 jam

c. Bakar (lahan sawah) XXX ± 2 jam

d. Tanam XXXX XXXX ± 9 jam

e. Pemeliharaan (dijaga dari tikus, rumput, XXX XXX XXXX XXX XXX ± 11 jam

semprot rumput, penyiangan, dll)

f. Jaga burung XXXXX ± 11 jam

g. Pemupukan XXX XXXX

h. Panen X XXXX XXXX ± 9jam

2. Berkebun Kelapa X X X X X

a. Panen (optimal) X X X X X X ± 9 jam

b. Penjualan X X X X X X X ± 9 jam

c. Kopra (kelapa dibelah,dipanggang, X X

dipanggang lagi, pengarungan, dijual)

d. Tempurung kelapa (pakai sendiri) tak tentu

3. Buruh tani/ sawah X XXXX XXX XXX XXXX

4. Buruh kebun kelapa/ sesuai waktu panen

5. Buruh tambak XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ± 12jam
6. Empang/ 2 kali sebln/12-18 air pasang bln
qomariah

7. Usaha transportasi, speedboat,ketek, XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

ojek (sepanjang thn/bln)
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PROFIL AKSES DAN KONTROL DESA TELUK PAYO

NO. SUMBER DAYA AKSES KONTROL

Sarana Prasarana Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki

1 Perahu Ketek X X

2 Perahu biasa/ dayung X XX X

3 Sepeda X X X

4 Sepeda motor X XX X

5 Rumah XX X X XX

6 Alat-alat Rumah Tangga X X X

7 Mesin Diesel ( blm masuk listrik PLN ) X X

8 Masjid/ Musholah X X X

9 Jalan ( dlm keadaan rusak ) X X X

10 TV, radio X X X

ALAM Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki

1 Tanah X X X XX

2 Kebun X XX X XX

3 Sungai X X X X

4 Tambak X XX X

5 Sawah X XX X XX

MANUSIA Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki

1 Pendidikan dlm kondisi umum X XX

2 Pelatihan Kebakaran X XX

3 Penyuluhan bikin kue, menjahit X

4 Pelatihan bikin sapu X

5 Pemimpin keluarga X XX

6 Pengambil keputusan X XX

7 Menentukan pendidikan X XX

8 Biaya minim, yg sekolah didahulukan ( Pr, Lk ) X XX
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PROFIL PARTISIPASI KUANTITATIF

DESA TELUK PAYO

NO. LEMBAGA-LEMBAGA DLM MASYARAKAT PENGURUS ANGGOTA

PR LK PR LK

1 Kelompok pengajian X X XXX X

2 BPD X ( 1 org ) XX ( 4 org ) XXX X

3 Posyandu ( Puskesmas ) XXX X XXX X

4 Kelompok Tani XX X XXX

5 Karang Taruna ( tdk.aktif ) X XX X XX

6 PKK ( tdk aktif ) X X

7 KUD X XXX X XX

8 Yayasan Al-Muhajirin X XXX X XX

9 LKMD XXX XXX

10 Siskamling XXX XXX

11 Kelompok Olahraga X XX X XX
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PROFIL PARTISIPASI KUALITATIF/ PERAN

DESA TELUK PAYO

NO LEMBAGA-LEMBAGA DLM MASYARAKAT PEREMPUAN LAKI-LAKI

1 Yayasan Pendidikan X XX

2 BPD X XXX

3 Kelompok Tani XXX

4 Perkumpulan Olahraga XX X

5 Pangajian X X

6 Perkumpulan Arisan XX X

7 PKK X

8 Karang Taruna X X

9 KUD Sekata X X

10 Kelompok Yasinan XX X

11 Kelompok Rabana X X

12 Posyandu X

13 Kelompok Tambak X

14 Perkumpulan Tukang Ojek X

15 Kelompok Pemadam api/ SSFFMP X

16 Persatuan mahasiswa Teluk Payo X XX

17 Perkumpulan Tukang Speedboat X

18 ORARI X

19 LKMD X

20 Siskamling X

21 Rapat BPD

Pemuka Masyarakat, ulama XX

Berbicara X XXXX

Usulan X XXX

Bertanya X XXX

Keputusan X

22 Rapat Gotong royong

Mengundang ( Ketua RT ) X

Diundang X XXXX

Berbicara X XX

Memimpin Rapat X

Usulan X

Pendapat yang paling didengar X XX

23 Pertemuan hari Besar ( PKK, Posyandu,rapat kepanitiaan) XX X

Hadir XX X

Berbicara XX X

Memimpin Rapat X X

Keputusan akhir X

24 Rapat Kepanitian Hajatan

Hadir X X

Pembagian Kerja X

Berbicara X X
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PARTISIPASI KUALITATIF

NO. KELOMPOK/LEMBAGA
SIAPA YANG

BICARA
AMBIL

KEPUTUSAN
PR LK PR LK

1 BPD - x - x

2 Olahraga x x

3 Pengajian x xx x

4 Posyandu x x

5 Arisan xx x xx

6 Karang Taruna x xx x

PARTISIPASI KUALITATIF IBU-IBU (KELOMPOK 2)

SIAPA YANG
BICARA

AMBIL
KEPUTUSANNO. KELOMPOK LEMBAGA

PR LK PR LK

1 Posyandu/Puskesmas xxx - Xxx -

2 Olahraga xx xxx - Xxx

3 BPD - xxx - Xxx

4 LKMD - xxx - Xxx

5 Siskamling - xxx - Xxx

PROFIL PARTISIPASI KUALITATIF TOKOH

NO. PARTISIPASI PERAN LK PR

1 Perkumpulan olah raga x X

2 Karang taruna x X

3 Pengajian x X

4 Kelompok Yasinan x Xx

5 Posyandu xxx X

6 BPD xxx -

7 Kelompok Tani xxx -

8 Kelompok Tambak x X

9 KUD-Sekata xxx X

10 PKK - -

11 Perkumpulan Tukang Ojek x X

12 ORARI x X

13 Perkumpulan tukang speed boad x -

14 Yayasan Pendidikan xx X

15 Persatuan mahasiswa Tlk. Payo xx X

16 Kelompok Pemadam Api (SSFFMP) xx -

17 Perkumpulan Arisan x Xx

18 KUD Rabawa - X
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KELEMBAGAAN DESA TELUK PAYO

PARTISIPASI TINGKAT KEPENTINGAN
NO. NAMA LEMBAGA

LAKI-LAKI PEREMPUAN TOKOH
BAPAK-
BAPAK IBU-IBU

1 Yayasan Pendidikan XX X 1 1

2 BPD XXX X 2 1 4

3 Kelompok Tani XXX 3 3

4 Perkumpulan Olahraga XX X 4 2

5 Pangajian X X 5 2

6 Perkumpulan Arisan X XX 6

7 PKK X 7 2

8 Karang Taruna X X 8 2

9 KUD Sekata XX X 9 3

10 Kelompok Yasinan X X 10

11 Kelompok Rabana X 11

12 Posyandu X 12 1 1

13 Kelompok Tambak X 13

14 Perkumpulan Tukang Ojek X 14

15 Kelompok Pemadam api/ SSFFMP XX 15

16 Persatuan mahasiswa Teluk Payo XX X 16

17 Perkumpulan Tukang Speedboat X 17

18 ORARI X 18

19 LKMD X 19 4 5
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BAGAN STRATIFIKASI EKONOMI DESA Teluk Payo

Tingkat Ekonomi Desa Teluk Payo

Miskin Menengah Kaya

60 % 30 % 10 %

IDENTIFIKASI DAN RANGKING MASALAH DESA TELUK PAYO

RANGKING MASALAH
NO. IDENTIFIKASI MASALAH

Tokoh
Bapak-
Bapak

Ibu-
Ibu

1 Musim kemarau ( pengangkutan kelapa sawit ) 5 1 > 5

2 Usaha tani secara tradisional 4 2 > 5

3 Peralatan pemadam kebakaran tidak memadai 6 4

4 Sumber hutan banyak terbakar

5 Harga jual hasil pertanian masih rendah 7

6 Belum berfungsinya kelompok tani

7 Belum ada jaringan kelompok tani secara luas

8 Belum ada pendampingan secara efektif 3

9 Sarana pendidikan kurang 1

10 Kesadaran masyarakat kurang 8

11
Pengolahan hasil kelapa ( sabut kelapa ) belum
ada

12 Air bersih sangat kurang 3 1

13 Transportasi

14 Fasilitas kesehatan

15
Keterampilan mengenai pemadam kebakaran
kurang

16 Kurangnya alat mesin pertanian (ALSINTAN) 2 5

17 Kurangnya penerangan 2

18 Kurangnya MCK 3

19 Kurangnya sumber bahan bakar

20 Dermaga belum ada 9

21 Banyak sampah sabut kelapa 4
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IDENTIFIKASI DAN RANGKING KEBUTUHAN
DESA TELUK PAYO

RANGKING KEBUTUHAN
NO. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN

Tokoh
Bapak-
Bapak Ibu-ibu

1 Pekerjaan tambahan sebagai buruh pabrik

2 Pembuatan nata decoco 4

3
Mesin penghancur sabut kelapa/ pengolahan sabut
kelapa 3

4 Gentong air ( penyimpanan air bersih ) 3 1

5 Bahan baker

6 Transportasi

7 Alat congkel kelapa 4

8 Pelatihan pemadaman kebakaran

9 Kerajinan tangan dari batok

10 Fasilitas kesehatan

11 Guru dan lokal sekolah 1 5

12 Alat pemanggang kelapa

13 Alat pembasmi hama ( babi )

14
Mensosialisasikan ilmu/ keterampilan dari warga
kewarga

15 WC

16 Listrik 2

17 Kelompok Tani

18 Pamasaran Hasil

19 Obat-obatan

20 Pengerukan saluran 5 1

21 Alsintan ( traktor, alat perontok, alat semprot ) 2 2

22 Pendampingan/ advokasi ( harga kelapa, beras ) 7 4

23 Alat-alat pemadam kebakaran 6 5

24 Dermaga 9

25 Penyuluhan pertanian 8

26 Pelatihan pamanfaatan sabut kelapa 4 3
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IDENTIFIKASI MASALAH BAPAK-BAPAK

1. Musim kemarau air kering, sulit untuk pengangkutan kelapa. 75 %

pendapatan masyarakat dari kelapa

2. Pengelolaan hasil pertanian (padi) masih dikelola secara tradisional

3. Alat untuk mencegah/menanggulangi kebakaran hutan dan lahan masih

kurang

4. Sumber daya hutan sudah banyak yang terbakar

5. Harga jual produk pertanian masih rendah

6. Belum berfungsinya kelompok tani

7. Belum ada jaringan kelompok tani secara luas

8. Belum ada jaringan kelompok tani secara luas

9. Belum ada pendampingan secar efektif dari berbagai pihak
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Rangking : 1,2,5,3,4

ANALISIS KEBUTUHAN BAPAK-BAPAK

NO JENIS KEBUTUHAN MENGAPA/ALASAN
SUMBER
DAYA/MANFAAT PENGHAMBAT

PENDUKUNG

1
Eksapator (alat
pengeruk tanah)

a. Karena kayu besar-
besar

a. Hasil pendapatan
meningkat a. Tidak ada dana

b. Paritnya dangkal &
lebar-lebar

b. Transportasi
lancer b. Sewanya mahal

c. Karena tidak ada alat
lain yang

c. Gotong-royongnya
kuat

(Rp 1.500.000,-
/100m)

dapat mengeruk tanah
c. Jarak tempat
menyewa jauh

2
Traktor, perontok
padi, semprot rum-

put/alat Supaya hasil meningkat
Kebersamaan +
Gotong-royong

Dana & Pupuk
Kurang

3
Pendampingan,
harus dibentuk
advokasiterhadap
nilai/harga kelapa Harga

Kelompok tani pada
tingkat desa

Belum bersatunya
kelompok tani

4
Alat & sarana perlu
ditambah
(semprot air perlu
ditambah)

Untuk menanggulangi
kebakaran SAMA SAMA

5
Keterampilan
pemanfaatan sabut Karena sabut kelapa belum Sabut kelapa a. Alat belum ada

Kelapa Dimanfaatkan
b. Keterampilan
kurang

c. Teknologi kurang

d. Pemasarannya
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PROFILE KEGIATAN MASYARAKAT DESA MUARA TELANG

Ibu-ibu Bapak-Bapak Tokoh-tokoh KECENDRUNGAN

Waktu Pendptn. Waktu Pendptn. Waktu Pendptn. Waktu Pendptn
.

No. Kegiatan

Pr. Lk. Pr. Lk. Pr. Lk. Pr. Lk. Pr. Lk. Pr. Lk. Pr. Lk. Pr. Lk
.

1 PRODUKTIF
1.1 Bertani padi pasang surut X XX

- Penyemaian bibit X X X XX X X X XX
- Penyemprotan rumput X X X X
- Menebas dan membersihkan/penyiangan rumput X XX X X XX X XX
- Penanaman padi XX X XX X XX X XX X
- Menyemprot hama (wereng) X X X X
- Membersihkan rumput selah (konvensional) X X X X X X X X
- Memberihkan rumput selah (semprot pestisida) X X X X
- Menjaga sawah dari hama “burung” X XX X XX X
- Pemanenan padi
* mengarit/ani-ani X X X XX X XX X XX
* Merontok padi X XX X XX X XX X XX
* Membersihkan padi/mengayak (dari hasil

rontokan)
X X XX X XX X XX X

* Pengangkutan ke Gudang X X X X
* Penjemuran XX X XX X XX X
* Penggilingan X X X X X XX
* Penjualan/kebutuhan sendiri XX X X X X XX X X XX X
* Pengaturan uang X X X X X XX X

1.2 Berkebun Kelapa XX X
- Menebas lahan dan membuatan parit/ saluran X X X
- Pembakaran lahan X X X
- Pembuatan gundukan X X X
- Penanaman X X X X
- Penanaman tanaman selah (jagung, umbian,

pisang, dll.)
X XX X XX X

C. DESA MUARA TELANG
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-Penjualan tanaman selah X X X
- Pemanenan kelapa (setelah kelapa brumur > 5

tahun)
- Pemanjatan dan pengangkutan hasil X X X X
- Pengolahan hasil
* Penjualan kelapa bulat X XX X X X X X X XX
* Pembauatan kopra
# Mengkupas kelapa X X
# Membelah X X
# Pemanggangan/Penjemuran X XX X X X X
# Pencungkilan X XX X X X X
# Pemanggangan/penjemuran kembali X XX X X X X
# Penimbangan dan pengarungan X X X
# Hasil Penjualan X X X X X

1.3 Nelayan X
- Menangkap ikan / udang X XX X X X XX
- Membuat ikan asin, kemplang dan udang kering X X X
- Menjual ikan X X X X XX X

1.4 Membuat Atap Nipah X
- Mengambil daun X X
- Membuat tali X X
- Penganyaman XX X XX X

1.5 Pertukangan kayu (pembuatan rumah, perahu,
speed board, dll)

X X X

1.6 Buruh X XX
- tani sawah (80 %); Upah LK=15 Rb, Pr=10 Rb XX X X XX X X XX X 10

Rb
15
Rb

- Buruh kebun kelapa X X X X X
- buruh kopra XX X X X X XX X X

1.7 Usaha Walet X X
- Pembuatan rumah wallet X X X
- Pemeliharaan X X X X XX

1.8 Warung XX X XX X
- Belanja kebutuhan warung X XX
- Menunggu Warung XX X

2 REPRODUKTIF
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2.1 Mencuci pakaian/baju X X X
2.2 Mencuci piring X XX X XX X
2.3 Memasak X X X
2.4 Menyapu X X X
2.5 Mengasuh anak XX X XX X XX X
2.6 Mengangkat/mengambil air XX X XX X XX X
2.7 Potong rambut, cat rumah dan perbaikan genteng

rumag
X X

2.8 Mengambil kayu bakar X X
3 SOSIAL

3.1 Arisan X XX X XX X
3.2 Pengajian XX X XX X XX X
3.3 Syukuran X X X X
3.4 Gotong royong X XX X XX
3.5 Amal kematian X XX X XX
3.6 Kegiatan hari besar agama X XX X XX
3.7 Sedekah parit, gudang, mengusir setan (tahunan) X X X X
3.8 Pesta panen X X X X

Ket:: Perempuan ikut terllibat dalam sub-sub bagian kegiatan produktif dan pendapatan perempuan dalam kegiatan tersebut cukup
seimbang dengan pendapatan laki-laki, sehingga sangat membantu kebutuhan rumah tangga
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JADWAL KEGIATAN SEHARI-HARI : DESA MUARA TELANG

Ibu-Ibu (kelompok I) Ibu-Ibu (kelompok 2) Kelompok Bapak Kelompok Tokoh
Pukul perempuan Laki-laki perempuan Laki-laki perempuan Laki-laki perempuan laki-laki

4.00 - - Bangun,mandi
, sholat,
masak

Bangun,
sholat, mandi,
tunggusarapan

- - - -

4.30 - - - - Bangun, mandi,
sholat, masak

Bangun,
mandi sholat,
tunggu
sarapan

Bangun,
mandi, sholat,
masak

Bangun, mandi
sholat, tunggu
sarapan

5.00 Bangun,
mandi,
sholat,
masak

Bangun,
mandi, sholat,

tunggu
sarapan

Sarapan, siap-
siap ke sawah

Sarapan, siap-
siap ke sawah

Sarapan, siap-
siap ke sawah

Sarapan,
siap-siap ke
sawah

Sarapan, cuci-
2, masak,
ngsuh anak

Sarapan, siap-
siap ke sawah

6.00 Sarapan,
cuci, ngurus
anak, ambil
air, bersih
rumah

Sarapan,
siap
berangkat
kerja

Ke
sawah/cuci-2,
ambil
air,bersih-2
rumah

Ke sawah

6.30 - - - - ke sawah ke sawah ke sawah
7.00 - Pergi kerja - -
8.00 - - masak - masak
9.00 Belanja di

warung,
masak

- - -
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11.00 - - Makan,
istirahat,
sholat

Pulang kerja,
makan,
istirahat, sholat

Pulang kerja,
makan, istirahat,
sholat

Pulang kerja,
makan,
istirahat,
sholat

Makan, sholat,
istirahat

Makan, sholat
istirahat

12.00 Makan, cuci
piring, sholat

Makan,
sholat,istiraha
t

- - - - - -

13.00 - - Ngobrol/jaga
warung

Pergi kerja - - - -

13.30 Istirahat/kerj
a sambilan

Pulang kerja
makan,
istirahat,

sholat

Pergi kerja Pergi kerja Jaga warung Pergi kerja

15.30 Sholat,
masak

Pulang kerja,
sholat,
istirahat

- - Pulang kerja Pulang kerja - Pulang kerja,
istirahat, mandi,
sholat

16.00 - - Masak, mandi,
sholat

Pulang kerja,
mandi, sholat

Istirahat,mandi,
sholat

Istirahat,man
di, sholat

masak,mandi,
sholat

-

16.30 Mandi, siap-
siap ke
mesjid

Mandi,sholat,
siap ke mesjid

- - - - - -

18.00 Sholat di
mesjid

Sholat di
mesjid

sholat sholat sholat Sholat sholat Sholat

18.30 Makan, cuci
piring

Nonton,ngobr
ol

Makan, cuci-2 Makan,istirahat Makan, cuci-2 Makan,
istirahat

Makan, cuci-2 Makan, cuci-2

19.30 sholat Sholat Sholat,
istirahat
nonton tv

Sholat, istirahat
nonton tv

Sholat, istirahat
nonton tv

Sholat,
istirahat
nonton tv

Sholat,
istirahat
nonton tv

Sholat, istirahat
nonton tv

20.00 Istirahat,
nonton tv

Nonton,
ngobrol di luar

- - - - - -

21.00 - - tidur Tidur - - - -
22.00 tidur - - - Tidur Tidur tidur tidur
23.00 - tidur - - - - - -
Kerja 9,5 jam 7 jam 9 jam 7 jam 10 jam 7 jam 10,5 jam 7 jam
Luang 8,5 jam 11 jam 8 jam 9 jam 7,5 jam 11,5 jam 7 jam 10,5 jam
Tidur 7 jam 6 jam 7 jam 8 jam 6,5 jam 6,5 jam 6,5 jam 6,5 jam
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KALENDER MUSIM DESA MUARA TELANG

KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JAM ♂ ♀ ♂/♀
1. Pembukaan Lahan Tani Sawah

a. Persemaian xxx xxx

b. Mengolah Tanah xxxx xxxx

c. Penanaman xxx xxxx xxxx

d. Penyemprotan Hama xxxx xxxx

e. Panen xxxx xxxxx

2. Perkebunan Kelapa

a. Penjualan Kelapa ke Palembang xxxxx xxxxx 8 s.d 9

b. Pembuatan kopra setiap hari x x x x x x x x X x x JAM

3. Nelayan

Dimusim Air Asin xxxx xxxx xxxx

4. Pembuatan Atap Nipah Setiap

Hari x x x x x x x x X x x x
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5. Musim Paceklik x x x x x

6. Mencari Kodok x x x x x

Ket :
1. Kegiatan di pertanian dilakukan sepanjang tahun
2. Penduduk desa Muara Telang membuat kopra dan atap nipa sepanjang tahun
3. Pada saat kemarau (air asin) banyak penduduk melakukan aktivitas menangkap ikan/udang di sungai
4. Pada musim penanaman sampai dengan pemeliharaan, kondisi masyarakat terjadi pacenklik, karena hasil panen sudah habis

PROFIL AKSES DAN KONTROL TERHADAP SUMBER DAYA, DESA MUARA TELANG

Akses Kontrol
No. Sumber Daya

Pr. Lk. Pr. Lk.
1 SARANA DAN PRASARANA

1.1 Perahu dayung X XX X

1.2 Ketek/motor laut X XX X

1.3 Alat-alat pertanian (parang, cangkul, dll) X XX X

1.4 Masjid/mushollah XX X X

1.5 Puskesmas XX X X

1.6 Sekolah (SD, MI, MTs) XX X X XX

1.7 Gudang dan Penggilingan padi X XX X

1.8 Mesin parut kelapa XX X X

2 ALAM

2.1 Tanah X X X
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2.2 Kebun Kelapa X XX X XX

2.3 Sungai X XX X XX

2.4 Sawah X X X XX

3 MANUSIA

3.1 Pendidikan XX X

3.2 Pelatihan X XX

3.3 Pengambilan keputusan di keluarga X XX

3.4 Rapat desa X XX X XX

3.5 Penentuan pendidikan anak XX X

Ket: Perempuan daqn Laki-laki memiliki akses yang sama terhadap sumber daya (Sarana dan Prasarana, Alam, dan
Manusia)

tetapi control didominasi oleh laki-laki

PROFIL PARTISIPASI MUARA TELANG

KUANTITATIF KUALITATIF

Ibu bapak Tokoh Ibu BAPAKN
O

LEMBAGA
Penguru

s
Anggota Penguru

s
Anggota Pengu

rus
Angg
ota

Staf bicara keputs Bicara keputs

P LK P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L
1 Majelis Taqlim xx x xx x xx x xx x x - x - x - xx x x xx xx X xx x
2 Kelompok Tani x xx x xx - x x xx x x - x x - - x - x - X - x
3 Puskesmas xx x xx x - - - - x x x x x x xx x xx x - - - -
4 TPA x - xx x - - - - x - xx x xx x xx x x xx - - - -
5 Posyandu xx x x - x - x - x - x x x - x - xx x x - x -
6 Arisan ibu-2 x - x - x - x - - - - - - - x - x - - - - -

Arisan bpak-2 - x - x - x - x - - - - - - - x - x - - - -
7 BPD (4 pr,5 lk) x xx x xx xx x x x - x - - - - - x - x x X - x
8 PKK (tdk aktif) xx x x - x - x - x - x - x - x - x - x - x -
9 LPM - - - - - - - - x x - - x - x xx - x - - - -
10 Kesenian xx x xx x - - - - x xx x x x xx x xx x xx - -
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11 UPJA (ada ibu yg
tdk tau)

x - xx x ? ? x x - - - x - x - x - -

12 Siskamling - x - x - - - - - - - - - - - x - x - X - -
13 Pelatihan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 Karang taruna x xx x x x xx x x x x x x x - x xx x Xx x - x -
15 Prangkat desa x x x x - - - - - - - - - - x xx x xx x xx x xx
16 Syukuran - - - - - - - - - - - - x Xx - X - - - -
17 Sdekah thnan x xx x xx - - - - - - - - - - - x - X - - - -
18 Sedekah parit x x xx x - - - - - - - - - - x xx - X - - - -
19 Pesta panen x x x x - - - - - - - - - - xx x - X - - - -
20 Sedekah gdng x xx xx x - - - - - - - - - - x xx - X - - - -
21 Sunatan mssal x x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 Pendidikan - - - - - - - - x x xx x xx X - - - - - - - -
23 Klp ush m. klapa - - - - - - - - - x x xx x xx - - - - - - - -
24 Pengajian hr bsr x x x x - - - - - - - - - - X xx x Xx - - - -
25 Pemangku adat - - - - - - - - - x x x - x - - - - -

Keterangan:

1. x = sedikit xx = banyak

2. Secara kuantitatif laki-laki lebih banyak terlibat di berbagai lembaga daripada perempuan, baik sebagai pengurus maupun
anggota, tetapi secara kualitatif keterlibatab perempuan dalam berbicara dan mengambil keputusan cukup diperhitungkan.

EVALUASI LAPANGAN DESA MUARA TELANG

BAGAN KELEMBAGAAN

BAGAN KELEMBAGAAN
NO. NAMA LEMBAGA

IBU-IBU (1) IBU-IBU (2) BAPAK-BAPAK TOKOH MASYARAKAT

1 Majelis Taklim I IV III IV

2 Kelompok Tani I IV III I

3 Puskesmas I I - Lembaga Resmi

4 TPA I - - VII

5 Posyandu II - III VIII
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6 X III IV III -

7 BPD IV V IV Lembaga Resmi

8 PKK V II III V

9 LPM V - IV Resmi

10 Kesenian VI - - -

11 UBJA Tidak tahu IV II II

12 Siskamling - III - -

13 Pelatihan - V - -

14 Karang Taruna - V III VI

15 Perengkat Desa - V -

16 Syukuran - VI -

17 Sedekah Tahunan - VI -

18 Sedekah Parit - VI -

19 Pesta Panen - VI -

20 Sedekah Gudang - VI -

21 Sunatan Massal - VI -

22 Pendidikan - - - I

23 Kelompok Usaha Minyak Kelapa - - - III

24 Pemangku Adat - - - IX

KRITERIA MISKIN DAN KAYA DESA MUARA TELANG

NO. KAYA MISKIN

1.

2.

3.

4.

Punya usaha /Pabrik penggilingan padi

Penghasilan per bulan Rp 1 Juta

Punya speed bood

Rumah besar dan bagus (atap genteng, kayu bagus

- Tidak punya lahan sawah

- Tidak punya rumah

- Penghasilan tidak tetap

- Tidak mampu menyekolahkan anak
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5.

6.

7.

8.

9.

& pakai kaca)

Punya kebun 10 Ha

Punya sawah 10 Ha

Punya usaha walet

Punya took besar

Punya usaha pinjaman uang

- Buruh tani

- Buruh kebun

- Buruh nelayan

- Pengangguran

TINGKAT EKONOMI DESA MUARA TELANG

Tingkat Ekonomi Desa Muara Telang

Miskin Menengah Kaya

75 % 20 % 5 %
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PENYEBAB DAN DAMPAK KEBAKARAN

DAMPAK
PENYEBAB

POSITIF NEGATIF

1. Kemarau (7-8 bulan)

Kelalaian karena:

- Puntung rokok

- Pembuatan api tidak terkontrol

2. Pengoalahan - Lahan/Sawah

Pembakaran Lahan sawah (terkontrol)

3. Pembuatan Arang di Hutan

4. Pembuatan Arang dari Tempurung

Kelapa

- Biaya murah

- Meringankan

pekerjaan

- Penyuburan tanah

(Persepsi)

- Menambah

penghasilan

- Pencemaran asap & polusi udara

- Menjadikan tanah keras

- Dapat menyebabkan penyakit ISPA
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BAGAN KECENDRUNGAN MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT DESA MUARA TELANG

NO. JENIS USAHA 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 20004

1

Bertani Sawah (mulai tahun 45) Pasang

Surut xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx

2 Kebun Kelapa Rakyat x x x x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx

3 Berkayu/Balog xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x

4 Nelayan xx xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

5 Kerajinan Atap dari Nipah xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx x x

6

Dagang di atas Perahu (Pasar

Terapung) xx xx xx xx x x

7 Dagang di darat (Pasar) xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

8 Walet xx xxx

9 Kopra xxx xxxxx xxxx xxxxx

10 PNS x x xxx xxx

11 Menjahit xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx

12 Mencari Kodok xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Ket:

1. Pola pertanian padi pasang surut yang telah dimulai sejak tahun 1945 , kecenderungan stabil sampai sekarang sebagi sumber
matapencahrian pokok masyarakat desa Muara Telang

2. Pembukaan lahan untuk kebun kelapa dan nelayan kecenderungan bertambah, sebagai alternative ekonomi masyarakat

3. Aktivitas pengambilan kayu, tidak dilakukan oleh massyarakat sejak tahun 1980 karena keberadaan hutan disekitar desa sudah habis
(dikonversi menjadi perkebunan kelapa masyarakat)

4. Pola/system dagang yang dilakukan oleh penjual sudah berubah polanya sejak tahun 1980, yang sebelumnya menggunakan
perahu/pasar terapung menjadi passer darat (kalangan)
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5. Ada beberapa b entuk mata pencaharian baru yang dikembangkan oleh masyarakat; seperti Walet, Pembuatan kopra, menjadi PNS,
usaha menjahit dan mencari kodok

IDENTIFIKASI MASALAH DESA MUARA TELANG

NO. MASALAH TOKOH BAPAK-BAPAK
IBU-
IBU

1 Pengolahan persawahan masih dikelola secara tradisional ya ♂♂ ♀

2 Hasil produksi pertanian masih rendah ya ♂♂ tidak

3 Kelompok tani belum berjalan dengan baik/maksimal ya ♂♂ tidak

4 Tidak ada modal/belum ya ♂♂ ♀

5 Tingkat keterampilan pertanian masih rendah ya ♂♂ tidak

6 Peralatan untuk pemadam kebakaran lahan/hutan masih kurang tidak ♂♂ tidak

7 Keterampilan dalam menanggulangi kebakaran masih kurang tidak ♂♂ ♀

8 Ketergantungan kelompok tani kepada pendamping (PPL) tidak tidak tidak

9 Air bersih tidak ♂♂ ♀

10 Padi rusak tidak ♂♂ ♀

11 Transportasi tidak tidak ♀

12 Diare tidak tidak ♀

13 Gatal-gatal tidak tidak ♀

14 Pendidikan tidak tidak ♀

15 Obat di warung mahal tidak tidak ♀

16 Pemasaran rendah tidak tidak ♀

17 Pengangguran tidak tidak ♀

18 Lapangan kerja alternatif kurang ya tidak ♀

19 Masih rendah tingkat kekompakan & gotong-royong antar

Kelompok ya tidak tidak

20 Tehnik pengolahan kopra belum baik tidak ♂♂ tidak

21 Banyaknya tenaga honorer yang berpenghasilan minimum ya tidak tidak

Rp 75.000

22 Bantuan pemerintah tidak merata/diskriminasi ya tidak tidak
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23 Peralatan usaha untuk nelayan kurang ya tidak tidak

24 Tidak ada listrik ya tidak tidak

RANGKING KEBUTUHAN DESA MUARA TELANG

RANKING MENURUT :
NO. KEBUTUHAN

TOKOH BAPAK-BAPAK IBU-IBU

1 Air bersih/tawar - 1

2 Sumur bor 7 -

3 Penyuluhan 6 14

4 Jembatan Penyebrangan 6 13

5 Jalan 1 3

6 Koperasi - 9

7 Listrik 9 15

8 Butuh obat-obatan/kesehatan - -

10 Komputer - -

11 Laboratorium - -

12 Kursus Bahasa Inggris, Mengetik, Menjahit - 16

13 Bahan/alat untuk pertanian murah - 4 -

14 Pasar (untuk harga standar) 5 -

15 Lowongan pekerjaan - 2

16 Kamar mandi - -

17 WC - 4

18 Perbaikan sekolah/Pendidikan - 5

19 Perbaikan Mushola - 6

20 Alat perontok padi - 2 7

21 Traktor - 1 11

22 Pelatihan peralatan pembasmi hama/alat pembakaran - 10
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23 Guru - -

24 Guru ngaji - -

25 Jaringan telepon - -

26 Pelatihan untuk menambah penghasilan - -

27 Membentuk forum pertanian - 10 -

28 Pendampingan yang intensif dari proyek/LSM - -

29 Pelatihan managemen organisai/kelompok - 9 -

30 Bantuan alat-alat (sawah, kebun, nelayan) 10 -

31 Modal 11 -

32 Saprodi 13 3 -

33 Biaya garap lahan/sawah 12 5 -

34 Bantuan alat & pelatihan (pertukangan, jahit, perahu, mesin - -

ketek) - -

35 Pelatihan untuk penggunaan alat kerajinan untuk produksi 4 7 -

36 Adanya kelompok tani bagi ibu-ibu 2 8

37 Pelatihan penanggulangan kebakaran 3 6 -

Ket : Adanya perbedaan kebutuhan prioritas antara Ibu-Ibu, Bapak-Bapak dan Tokoh-Tokoh Masyarakat
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