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LAPORAN
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Latar Belakang

Dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan, keterlibatan peran

perempuan dan laki laki sangat perlu dipertimbangkan baik berperan sebagai obyek

maupun subyek dari kegiatan yang dilakukan.Pengintegrasian gender disetiap

kegitan SSFFMP sudah termaktub didalam AWP – proyek dengan indikator sebagai

acuan untuk pelaksanaan dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan gender

( gender differentiated approach) sesuai potensi dan kebututuhan spesifik mereka

sendiri,serta gender mainstreaming kepada para pengambil keputusan, kelompok

kerja MSF ditingkat Kabupaten dan ditingkat desa.

Agar tujuan diatas dapat terlaksanan, perlu diperkenalkan kepada pelaksana

yang terlibat tentang bagaimana mengintegrasikan peran gender dalam pelaksanaan

kegiatan dilapangan melalui workshop pengintegrasian gender dalam pengelolaan

proyek SSFFMP bagi MSF – Working Group, Steakholder yang relevan,

counterparts, supervisors ditingkat propinsi dan kabupaten.Disadari bahwa tanpa

pengenalan dan peningkatan pemahaman tentang gender itu sendiri bagi pelaksanan

kegiatan, maka tujuan mengintegrasikan aspek gender didalam pelaksanaan

kegiatan yang dilakukan.

Kegiatan Workshop “Gender Mainstreaming in Community Based Fire

Management “ for Gender Resource Persons, NGOs dan BPTP dilaksanakan selama 3

( tiga ) hari tanggal 14 – 16 September 2005 dengan peserta berasal dari

Perwakilan masing-masing Pokja MSF Kabupaten OKI, MUBA, dan Banyuasin, NGOs

anggota konsorsium, serta dari BPTP Sumatera Selatan , difasilitasi oleh Eva

Engelhard Wendt: ISTE (International Short Term Expert) , Gender Specialist :

Yandriani, dan Tim Fasilitator Gender.



Tujuan :

1. Peserta memahami dasar-dasar pendekatan gender.

2. Peserta dapat menghubungkan pendekatan gender di masyarakat yang

didasarkan pada pengelolaan karhutlah.

3. GPRs (Gender Resource Persons) memahami peranan dan fungsi mereka di

MSF

4. Peserta dapat meningkatkan kerjasama untuk mengintegrasikan isu-isu

gender ke dalam kegiatan-kegiatan mereka.

Output

Peserta dapat memahami materi yang disampaikan serta dapat mendukung

integrasi gender dalam berbagai kegiatan.

Tempat

Kegiatan Workshop “Gender Mainstreaming In Commmunity Based Fire

Management” For Gender Resource Persons, NGOs, BPTP “ dilaksanakan tanggal 14

– 16 September 2005, bertempat di Trainning Room SSFFMP Palembang, Jalan

Jendral Sudirman Km 3,5 Palembang.

Peserta

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 22 orang, terdiri dari 11

laki-laki dan 11 perempuan

Fasilitator dan Co- Fasilitator

 Eva Engelhardt

 Yandriani

 Julie Becu

 Chandra Desferli

 Wardah

Metode

 Metode partisipasi

 Kerja kelompok

 Brainstorming

 Diskusi

 Visualisasi



Jadwal Kegiatan

Waktu Rabu Kamis Jumat

08.00 -08.30 Jadwal Kegiatan

harian

Jadwal kegiatan

harian

08.30 – 09.00 Sosiometrik Energizer

09.00 – 09.30 Presentasi (dari

peserta WS April

2005)

Perencanaan

 Bagaimana

kita bisa aktif?

 Bagaimana kita

bisa melibatkan

perempuan/

gender?

 Bagaimana kita

bisa menjalin

kerjasama ?

09.30 – 10.00 Lanjutan Presentasi

(dari peserta WS

April 2005)

Peranan GRP

(Gender Resource

Persons) dalam

pokja MSF

10.00 – 10.30 Coffee Break Coffe Break

11.00 – 1130 WID- GAD -GM Persentasi

11.30 – 12.00

Feedback

12.00 – 13.30 Lunch Penutupan dan Lunch

13.30 – 14.00 Energizer

14.00 – 16.00 Pengenalan Analisis



Gender dalam

pengelolaan dan

Karhutlah

16.00 – 16.30  Pembukaan

 Penjelasan tujuan

Penjelasan tugas

kelompok

16.30 – 17.00  Perkenalan

 Persiapan,

Persentasi (

Untuk Kab.OKI,

MUBA,

Banyuasin,BPTP)

 Diskusi Kelompok

Kerja :

Siapa saja yang

terlibat dalam kegiatan

?

 Persentasi hasil

diskusi

17.00 – 18.00 Lanjutan Persiapan:

 Apa yang telah

direncanakan ?

 Apa yang telah

dilaksanakan ?

 Apa saja

keberhasilan

yang dicapai ?

 Apa hambatan

yang ditemui



PROSES KEGIATAN

Rabu, 14 September 2005

Workshop “Gender Mainstreaming In Commmunity Based Fire Management”

For Gender Resources Person, NGOs, BPTP dibuka pada pukul 16.35 WIB oleh Ibu

Yandriani : Gender Specialist SSFFMP.

Acara diawali dengan laporan

pelaksanaan kegiatan oleh Gender

Specialist SSFFMP pukul 16.37

dilanjutkan dengan perkenalan Eva

Engelhardt Wendt (ISTE) untuk divisi

Gender yang juga menjelaskan bahwa

kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi

para peserta untuk betul-betul mengerti

konsep gender ini serta memahami

strategi gender.

Pada pukul 16.45 WIB, acara diteruskan dengan uraian jadwal kegiatan yang

akan dilaksanakan selama workshop. Sesi ini dipandu fasilitator (Wardah).

Selanjutnya, agar peserta dapat saling mengenal satu sama lain, pada pukul 16.50

WIB, dilanjutkan dengan perkenalan peserta yang dipandu fasilitator (Chandra).

Seluruh peserta diminta berdiri dan memperhatikan peserta lainnya. Lalu,

fasilitator menyediakan metaplan dan spidol yang dibagikan kepada masing-masing

peserta. Peserta diminta untuk mencari pasangan peserta lain yang belum dikenalnya

dan melakukan interview singkat. Adapun data-data yang harus diketahui peserta

dari pasangannya adalah :

No Nama

Pendidikan

Institusi/

Lembaga

Posisi/

jabatan

Tugas Bagaimana

lembaga anda

melibatkan Pr

atau isu-isu

Bagaimana

lembaga anda

terlibat dalam

pengelolaan



gender karhutlah ¿

Peserta diberi waktu 10 menit untuk melakukan interview dengan

pasangannya. Selanjutnya satu persatu peserta maju dan saling memperkenalkan

pasangan mereka.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan identifikasi peserta yang mengikuti Workshop

Integrasi Gender pada April 2005. Fasilitator menjelaskan bahwa peserta tersebut

akan mempresentasikan hasil perencanaan yang pernah mereka buat sebelumnya.

Adapun hal-hal yang akan dipresentasikan keesokan harinya ádalah :

1. Apa yang telah direncanakan ?

2. Apa yang telah dilaksanakan ?

3. Apa saja keberhasilan yang dicapai ?

4. Apa hambatan yang ditemui ?

Workshop hari pertama ditutup pada pukul 17. 30 WIB, setelah fasilitator

mendeskripsikan tugas kelompok tersebut

Kamis, 15 September 2005

Sebelum memulai Workshop hari kedua, pada pukul 08.00 WIB fasilitator

Chandra memandu perkenalan beberapa peserta workshop yang baru datang dan

baru bergabung pada workshop hari kedua. Selanjutnya pada pukul 09.00 WIB,

fasilitator Wardah menjelaskan mengenai jadwal kegiatan harian yang akan mereka

laksanakan pada hari tersebut. Acara berikutnya dalah Sosiometrik yang difasilitasi

oleh Eva Engelhardt Wendt. Seluruh peserta diminta berdiri membentuk lingkaran.

Fasilitator mengajukan beberapa pertanyaan dan seluruh peserta diminta untuk

berjalan dan menempatkan serta memposisikan diri mereka sesuai dengan



pertanyaan yang disampaikan. Adapun pengelompokkan peserta berdasarkan

pertanyaan yang diajukan adalah :

1. Peserta dari Kabupaten OKI (Ogan Komering Ilir)

2. Peserta dari Kabupaten MUBA (Musi Banyuasin)

3. Peserta dari Kabupaten Banyuasin

4. Peserta dari Palembang

Setelah itu, peserta kembali berdiri membentuk lingkaran. Fasilitator (Eva)

mengajukan beberapa pertanyaan :

1. Siapa saja yang tergabung dalam pokja ?

Bagi peserta yang tergabung dalam pokja MSF, mereka diminta untuk maju satu

langkah ke depan.

2. Bagaimana anda bisa ikut dalam Workshop ini ? Apakah anda ikut dengan

sukarela atau ditunjuk SSFFMP?

3. Apa yang akan anda lakukan sebagai Gender Resource Persons dalam Pokja

MSF (masing-masing kabupaten) ?

4. Apa yang anda rasakan ketika terpilih untuk mengikuti workshop ini ?

5. Apakah teman-teman anda dalam Pokja MSF bisa menerima keberadaan anda

sebagai GRPs (Gender Resource Persons) ?

6. Apakah teman-teman anda merasa bosan dengan keberadaan GRPs dalam

pokja ?

7. Apa yang anda ketahui mengenai gender ?

8. Dalam AWP-III SSFFMP tercantum bahwa setiap kegiatan harus melibatkan

perempuan sebanyak 20 – 30 %. Apakah anda setuju dengan pernyataan

tersebut ?



Selanjutnya, seluruh peserta dipersilahkan duduk kembali. Fasilitator

memandu forum terbuka untuk diskusi mengenai keterlibatan perempuan dalam

berbgai kegiatan proyek di lapangan serta penetapan 20-30 % keterlibatan

perempuan.

Pada pukul 10.30 WIB setelah coffee break selama 30 menit, acara

dilanjutkan dengan paparan peserta workshop dari Kabupaten OKI yang

memaparkan tentang perencanaan yang sebelumnya telah disusun pada Workshop

Integrasi Gender Bulan April 2005. Adapun matrik perencanaan Kabupaten OKI

adalah :

No Rencana Kerja Yang telah dilaksanakan Keberhasilan Hambatan

1 Budidaya ikan

Patin dalam

kerambah di

desa ulak

kemang

Kab.OKI

 Pendampingan

Teknis dari BPTP.

 Bibit Ikan patin

sudah mereka

terima sebanyak

29.000 ekor

 Bantuan mesin untuk

pakan ikan

 Pendampingan lsm

mulai 2005

 Sudah dimulai

pemupukan modal

dari Tabungan

anggota

 Adanya

keterlibatan

perempuan

(keluarga) dalam

usaha ikan patin

 Anggota sudah

panen ikan dan

menang

kembali

dikerambahnya

(+- 75 %)

 Kemasda ,PBR

 Pembelian

mesin pakan

 Ada dominasi

Kades.

 Belum ada

aturan/AD/ART

 Perempuan

terlibst dalam

kegiatan usaha

(menjadi

anggota

kelompok) 10 %

 Mesin untuk

membuat pakan

ikan belum

dimanfaatkan

2 Penggemukan

sapi didesa

ujung tanjung

kec.Tulung

selapan dan

penggemukan

Kerbau didesa

Riding

kec.Pampangan

OKI

 Sudah terbentuk

kelompok didesa

Ujung Tanjung

dan desa riding

 Penggemukan sapi

sebanyak 8 ekor

didesa Ujung

tanjung

 Penggemukan

Kerbau sebanyak

8 ekor didesa

Riding

 50 % dari

anggota

kelompok

adalah

perempuan

 adanya

kerjasama

antara

perempuan dan

laki laki

 Belum ada

AD/ART

 Belum ada

pemupukan

modal



 Pendampingan

tehnis oleh BPTP.

 Pembuatan

Kandang

 Pendamping oleh

LSM,baru dimulai

September 2005

hanya di Ujung

Tanjung.

3. Pengembangan

kerajinan

Anyaman purun

di desa Ulak

Kemang

Kec.Pampangan

Kab.OKI

 Sudah terbentuk

kelompok dengan

anggota sebanyak

30 orang

 Pendampingan

kelompok oleh

LSM

 Pelatihan

Peningkatan mutu

Anyaman dan

diversifikasi

 Bantuan mesin

jahit 43 buah

 Bantuan alat

alat/bahan baku

 Study Banding ke

SUMBAR

 Kelompok

sudah dapat

memprestasi

anyaman sesuai

dengan

pesanan

 Anggota sudah

berani

mengemukakan

pendapat

 Sudah terjadi

dinamika

di dalam

kelompok

 Sudah ada

pemupukan

modal

(tabungan

pokok ,wajib

dan sukarela)

 Sudah

melaksanakan

pembukuan

sederhana.

 Ada

dominasi

motivator

desa

 Motivator

dari

keuangan

Kades

 Belum ada

AD/ART

Setelah presentasi, fasilitator memandu sesi terbuka untuk menampung tanggapan

dari peserta yang berhubungan dengan presentasi Ibu Nurnajati (Kab. OKI).

Beberapa opini yang disampaikan antara lain :



1. Mungkin untuk kedepan ibu - ibu harus ikut didalam kelompok 24 % yang bisa

terbentuk dalam kelompok (Amirigo, MUBA).

2. Saya kira peran Kepala Desa tidak bisa dipisahkan. Selama ini sangat

mendominasi dan untuk kelanjutan yang akan datang bisa ditindaklanjuti.

Untuk ke depan, bisa saja dilaksanakan tanpa campur tangan kepala desa

(Tri Yulisman, MUBA).

3. Kita bekerjasama dengan kelompok tersebut, dan kita memfasilitasi

(Mulyadi, OKI).

Acara diteruskan pada pukul 11.00 WIB dengan identifikasi gender role dan sex

role dengan metode gesture. Fasilitator (Wardah) meminta semua peserta berdiri

dan berbaris menjadi 2 barisan yang terdiri dari barisan laki-laki dan barisan

perempuan. Selanjutnya, fasilitator meminta beberapa orang dari kedua kelompok

untuk menjadi observer yang bertugas untuk mengamati dan mencatat gerakan yang

akan diperagakan oleh peserta lain. Fasilitator meminta peserta untuk melakukan

gerakan dalam 4 sesi.

1. Perempuan memperagakan gerakan yang biasa dilakukan perempuan

2. Perempuan memperagakan gerakan yang biasa dilakukan laki-laki

3. Laki-laki memperagakan gerakan yang biasa dilakukan laki-laki

4. Laki-laki memperagakan gerakan yang biasa dilakukan perempuan



Laki – laki → Laki-laki Perempuan → Perempuan

 Mencangkul (G)

 Berhias (G)

 Menimba air (G)

 Angkat beras (G)

 Berkebun (G )

 Berpakaian (G)

 Membaca koran (G)

 Merokok (G)

 Hamil (S)

 Bersolek (G)

 Membuat minuman (G)

 Mencuci baju (G)

 Memasak (G)

 Mensetrika (G)

 Mengasuh anak (G)

Laki – laki → Perempuan Perempuan → Laki -laki

 Memasak (G)

 Bersolek (G)

 Menimang anak (G)

 Menyusui (S)

 Mencuci (G)

 Menyetrika (G)

 Merokok (G)

 Binaraga (G)

 Ngojek (G)

 Kekantor (G)

 Membaca koran (G)

 Diskusi (G)

 Mencangkul(G)

Selanjutnya, fasilitator memandu peserta untuk bersama-sama

mengidentifikasi berbagai gerakan yang telah diperagakan sebelumnya. Apakah

gerakan tersebut termasuk dalam Sex Role yang dilambangkan (S) atau Gender Role

(G). Setelah semua gesture diidentifikasi, lalu fasilitator menjelaskan perbedaan

Sex Roles dan Gender Roles.

Sex Roles

= Peranan Sex

Gender Roles

= Peranan Gender

 Biologis

Dibawa sejak lahir, karunia Tuhan

YME

 Tidak bisa dirubah

Contoh :

Hanya perempuan bisa melahirkan

 Kebudayaan

Terbentuk dalam lingkungan

bermasyarakat, belajar melalui

sosialisasi.

 Bisa berubah

Contoh :

- Perempuan dan laki-lali bisa

merawat anak, membersihkan

rumah, dll



Pada pukul 13.30 WIB, acara dilanjutkan dengan diskusi dipandu Fasilitator (Eva

Engelhardt dan Wardah) dengan tema : Apakah wanita bisa menjadi seorang

pemimpin ?.

Salah satu komentar dari peserta :

“ Bisa saja disesuaikan dengan kemampuan (leadership) bahkan 100% utnuk

mencapai peluang dan harus mendukung seperti halnya persetujuan didalam

berkelompok ”sosial” (Dedi Ahmadi, MUBA)”

Selanjutnya, pada pukul 14.30 WIB, dilanjutkan

dengan Teori Dasar Pendekatan Gender (WID, GAD,

dan GM/Gender Mainstreaming). Sesi ini difasilitasi

oleh Eva Engelhardt dan Wardah.

WID (Women in Development)

Perempuan dalam

Pembangunan

GAD (Gender and Development)

Gender dan pembangunan

GM (Gender Mainstreaming)

Pengharus utamaan gender

1975 UN

Konferensi Perempuan

Meksiko

1985 UN

Konferensi Perempuan

Nairobi

1995 UN

Konferensi Perempuan

Beijing

Wanita : 75 % bekerja

10 % Pendapatan

1 % Kepemilikan

Konsep Gender Struktur kelembagaan

hukum

Memerangi kekerasan

terhadap perempuan

Perempuan dan laki-laki

memiliki peran dan

kebutuhan yang berbeda

Setiap keputusan untuk lebih

menyeimbangkan antara

perempuan dan laki-laki



Promosi wanita Peran gender melengkapi

satu sama lain

Perwakilan berimbang antara

perempuan dan laki-laki di

semua tingkatan

Program-program wanita Integrasi di tiap-tiap proyek Pengembangan sumber daya

manusia

Komponen-komponen wanita Metodologi partisipasi Pengembangan kelembagaan

Departemen kementrian

wanita

Analisis gender untuk

memahami kebutuhan-

kebutuhan laki-laki dan

perempuan

Dukungan pimpinan/ Kepala

negara

Kuota wanita Perencanaan yang didasarkan

perbedaan kebutuhan laki-

laki dan perempuan

Struktur komunikasi

Budget/ anggaran wanita Monitoring dampak bagi laki-

laki dan perempuan

Kewenangan wanita

Pada pukul 15.00 WIB, acara diisi dengan Energizers. Fasilitator meminta

peserta untuk duduk membentuk lingkaran di kursinya masing-masing. Lalu,

fasilitator menyebutkan 5 komponen analisis gender dalam kegiatan pengelolaan

kebakaran hutan dan lahan meliputi : analisis sebab, pencegahan, kesiagaan dan

informasi, respon terhadap api, dan rehabilitasi/pemulihan. Masing-masing peserta

diberi nama satu per satu sesuai dengan 5 komponen tersebut. Fasilitator

menjelaskan, bila salah satu komponen disebutkan, maka peserta yang memiliki nama

yang sama harus berdiri dan saling bertukar tempat duduk. Bila disebutkan

”karhutlah” maka, seluruh peserta harus bertukar tempat duduk.

Sebelum lanjut pada acara berikutnya, peserta diberi waktu 30 menit

untuk coffee break. Pada pukul 16.00 WIB acara diisi dengan perumusan strategi



gender untuk melibatkan perempuan dalam berbagai kegiatan proyek. Pada pukul

16.45 WIB dilanjutkan dengan penyusunan RTL (Rencana Tindak Lanjut) masing-

masing kelompok.

Jumat, 16 September 2005

Acara dimulai pada pukul 08.00 WIB dengan diskusi fasilitator dan seluruh

peserta mengenai Analisis Gender dalam Kegiatan Pengelolaan Kebakaran Hutan dan

Lahan yang telah dilakukan pada hari sebelumnya (Kamis, 15 September).

Beberapa opini peserta yang muncul dalam diskusi antara lain :

1. Bapak Yuwono, MUBA

Kualitas lebih baik dipaksakan daripada Kuantitas.

2. Bapak Amirigo, NGO

Perempuan lebih berperan untuk mengingatkan kepada laki laki supaya tidak

terjadi kebakaran dan saling membantu.

3. Bapak Mulyadi, OKI

Alasan mereka membuka lahan mencari bubung dan mencari ikan karena salah

satu alternatif supaya tidak terjadi kebakaran hutan yaitu mengubah pola

dan mencegah kebakaran dengan sikap yang terus dan benar-benar

dilaksanakan.

Pada pukul 09.30 WIB, acara diisi dengan diskusi dan pembagian kelompok

kerja yang terdiri dari :

1. Kelompok Kerja GRPs (Gender Resource Persons)

2. Kelompok Kerja NGOs

Hal-hal yang menjadi pokok bahasan dalam diskusi adalah :

Apa yang harus kita

lakukan sebagai NGO

untuk meningkatkan

partisipasi perempuan

Apa potensi

yang bisa

dikembangkan

dan yang telah

dilakukan

Apa

permasalahan

yang dihadapi

Apa solusi

yang tepat

Apa peranan

anda

sebagai

GRPs



Setelah kelompok kerja menyelesaikan tugasnya, dilanjutkan dengan

presentasi hasil diskusi. Pada pukul 11.00 WIB Workshop ditutup oleh Gender

Specialist SSFFMP ; Yandriani.


