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Latar Belakang
 Penyebab kebakaran hutan dan lahan dikarenakan ulah manusia karena

kemiskinan akibat tingkat ekonomi, tingkat pendapatan, dan tingkat

pengetahuan yang rendah dan juga akibat ketamakan dari masyarakat

itu sendiri. Salah satu konsep da pendekatan yang dilakukan oleh

SSFFMP di dalam oencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah

melalui pembinaan dan pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar

kawasan hutan dan lahan yang rawan kebakaran secara partisipatif

dengan pendekatan gender.

 Sesuai dengan rencana 5 tahun SSFFMp di dalam kegiatan

pengemabngan masyarakat, maka pengenalan pendekatan

pengelolaan ”ERT” (Ekonomi Rumah Tangga) kepada masyarakat yang

akan menerima bantuan cukup efektif dan berdayaguna tinggi

terutama yang diarahkan keada rumah tangga yang mempunyai

kegiatan usaha produktif.

 Memperkenalkan metoda pengelolaan ”ERT” kepada masyarakat

binaan cukup efektif karena inti dari pendekatan ini adalah agar

mencapai rumah tangga yang harmonis, komunikatif sesama anggota

keluarga sehingga mereka dapat secara bersama-sama mebuat

perencanaan pengembangan ekonomi keluarga untuk masa yang akan

datang.

 Agar konsep ini dapat berhasil dan bisa disebarluaskan kepada

masyarakat khususnya masyarakat di pedesaan, dirasa perlu

memberikan pelatihan pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga kepada

masyarakat yang akan menerima bantuan dari proyek, agar bantuan

yang diterima oleh masyarakat dapat dipegunakan untuk usaha-usaha

yang produktif.

 Pelaksanaan lokakarya pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga ini

merupakan follow up dari TOT ”ERT” ysng telah dilakukan sebelumnya.

Adapun fasilitator/trainer dalam lokakarya ini berasal dari peserta

TOT ”ERT” yang telah dilatih sebelumnya. Dengan adanya lokakarya

ini, diharapkan ilmu-ilmu yang diperoleh peserta dapat diterapkan dan

disebarluaskan kepada masyarakat lain yang ada di sekitar tempat

tinggalnya.



Tujuan

a. Memperluas wawasan suami dan istri tentang pengendalian uang

keluar dan peningkatan uang masuk.

b. Supaya pengendalian uang keluar itu dapat berjalan secara lancar dan

aman maka diperlukan adanya keterbukaan diantara sesama anggota

rumah tangga. Pelatihan akan memperkenalkan cara berkomunikasi

dalam rumah tangga sebagai salah satu alat untuk mencapai

keterbukaan

c. Salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan adalah

mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Pelatihan akan beruaya

supaya para peserta mempunyai keterampilan dan terbiasa

mengendalikan waktu, untuk kemudian dipergunakan untuk melakukan

usaha-usaha yang produktif

d. Semua pengetahuan dan keterampilan itu akan digali dari pengalaman

para peserta sendiri

Output
Peserta dapat memahami modul dan materi pelatihan yang diberikan,

dan menerapkannya dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari.

Tempat
Lokakarya Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga ini dilaksanakan selama

dua hari, tanggal 18– 19 Oktober 2005, bertempat di Balai Peretemuan Desa

Mangsang Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten MUBA.

Jumlah Peserta

Lokakarya Pengelolaan ERT ini diikuti oleh 10 pasutri (pasangan suami

istri) ; 10 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.

Fasilitator
 Ir. Tri Yulisman, MM (Disbun Kab. MUBA)

 Dedi Ahmadi, SE (Bappeda Kab. MUBA)

 Yulia Farida, SP (Dinas Pertanian Kab. MUBA)

 Dian Maulina, S.Pd (OWA Indonesia)

Metoda yang digunakan
 Diskusi, curah pendapat

 Visualisasi gambar

 Presentasi

 Evaluasi



Jadwal Kegiatan

Jadwal

Lokakarya Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga (ERT)
Desa Mangsang, Kec. Bayung Lencir, MUBA

18 - 19 Oktober 2005

No Hari/Tanggal Waktu Materi/Kegiatan PJ

1 Selasa, 18.10.05 8.30 Pembukaan

* Laporan pelaksanaan kegiatan SSFFMP

* Sambutan sekaligus membuka
pelatihan

Camat Bayung
Lincir/Kades
Mangsang

* Penjelasan tujuan pelatihan SSFFMP

9.00
Perkenalan fasilitator, co-fasilitator,
dan peserta Fasilitator/Co, Panitia

9.20 Pengenalan tentang ERT Fasilitator

10.00 Coffee Break

10.30 Energizers Panitia/Co

10.40 Komunikasi dan tegur sapa dalam
keluarga

Fasilitator

12.00 ISHOMA

13.30 Energizers Panitia/Co

13.40 Diskusi kelompok Fasilitator/Co

15.00 Coffee Break

15.30 Energizers Panitia/Co

15.40 Presentasi hasil diskusi kelompok Fasilitator/Co

16.30 Permainan pesan berantai Fasilitator/Co

2 Rabu, 19.10.05 8.30 Energizers Panitia/Co

8.40 Pemanfaatan waktu dalam rumah
tangga

Fasilitator

9.15 Diskusi kelompok Fasilitator/Co

10.00 Coffee Break

10.30 Energizers Panitia/Co

10.40 Presentasi hasil diskusi kelompok Fasilitator/Co

12.00 ISHOMA

12.30 Energizers Panitia/Co

12.40 Pemanfaatan waktu luang untuk
usaha produktif

Fasilitator

15.00 Coffee Break

15.40 Diskusi kelompok Fasilitator/Co

16.30 Penutup
Camat Bayung Lincir /

Kades Mangsang





PROSES KEGIATAN

Hari ke-1 ( 18 Oktober 2005)

Lokakarya pengelolaan ”ERT” (Ekonomi Rumah Tangga) di Desa

Mangsang Kecamatan Bayung Lencir, MUBA dibuka pada pukul 08.45 WIB

dipandu Dian Maulina. Acara pembukaan diawali dengan kata sambutan dari

SSFFMP yang disampaikan Bpk. Ir. Tri Yulisman, MM, serta penjelasan

tujuan pelaksanaan lokakarya ”ERT”.

Tujuan :

a. Memperluas wawasan suami dan istri tentang pengendalian uang

keluar dan peningkatan uang masuk.

b. Supaya pengendalian uang keluar itu dapat berjalan secara lancar dan

aman maka diperlukan adanya keterbukaan diantara sesama anggota

rumah tangga. Pelatihan akan memperkenalkan cara berkomunikasi

dalam rumah tangga sebagai salah satu alat untuk mencapai

keterbukaan

c. Salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan adalah

mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Pelatihan akan beruaya

supaya para peserta mempunyai keterampilan dan terbiasa

mengendalikan waktu, untuk kemudian dipergunakan untuk melakukan

usaha-usaha yang produktif

d. Semua pengetahuan dan keterampilan itu akan digali dari pengalaman

para peserta sendiri

Kemudian acara dilanjutkan dengan kata sambutan dari Kepala Desa

Mangsang ; Bpk. Tomi Madowi, sekaligus membuka lokakarya secara resmi.

Pada pukul 09.10 WIB, acara diteruskan dengan perkenalan fasilitator

dan peserta lokakarya. Sesi ini dipandu fasilitator Yulia Farida. Tim

fasilitator membagikan metaplan kepada seluruh peserta lokakarya, dan



menjelaskan bahwa mereka harus berdampingan dengan pasangannya

masing-masing dan memperkenalkan diri di depan peserta lain. Adapun hal-

hal yang harus disampaikan adalah :

Nama Asal/alamat Jumlah anak Pekerjaan Harapan setelah mengikuti

pelatihan

Untuk mencairkan suasana dan memberi semangat pada para peserta,

pada pukul 10.00 WIB, fasilitator Tri Yulisman memandu energizers.

Seluruh peserta dan tim fasilitator berdiri membentuk lingkaran dan

memyanyikan lagu dengan ekspresif. Sebelumnya, fasilitator memberi

contoh bernyanyi dengan lirik yang benar.

SLAMAT JUMPA

Slamat jumpa 2x

Slamat jumpa kasihku.......

Apa kabar 2x

Apa kabar sayangku......

Gembira....gembira.... 2x

Yae....yae...seneng e 2x

Dung...dung....ecek-ecek.... 2x

Ole...ole....ole...ole...ole.....



Setelah energizers, acara diteruskan dengan materi Pengenalan

Ekonomi Rumah Tangga “ERT” pada pukul 10.10 WIB. Materi ini disampaikan

oleh fasilitator Tri Yulisman. Materi disampaikan dengan menggunakan

flipcart dan metaplan serta diselingi sesi tanya jawab fasilitator dan

peserta lokakarya.

Pada pukul 10.25 WIB, fasilitator memberikan materi pengantar

komunikasi menggunakan gambar pada flipchart. Fasilitator (Dian Maulina)

menayangkan sebuah gambar pada flichart. Gambar tersebut

mengilustrasikan sepasang suami istri yang sedang terlibat pembicaraan.

Dalam gambar, terlihat sang suami memberikan uang dengan tangan kanan

kepada istrinya, sementara di tangan kiri yang diletakkan di belakang

pinggang, sang suami menyembunyikan sejumlah uang. Fasilitator memandu

peserta untuk mengemukakan opini mereka mengenai gambar tersebut. Pada

pukul 10.30 WIB, fasilitator memandu peserta lokakarya untuk diskusi

kelompok. Peserta dibagi menjadi dua kelompok yakni kelompok suami dan

kelompok istri. Sebelum pembagian kelompok, fasilitator telah menjelaskan

terlebih dahulu dalam diskusi kelompok,mereka harus menuangkan opini

mereka dengan menuliskannya pada metaplan yang telah dipersiapkan. Dalam

diskusi tersebut, kelompok suami dipandu Tri Yulisman dan Dian Maulina,

sedangkan kelompok istri dipandu Dedi Ahmadi dan Yulia Farida.

Setelah kedua kelompok selesai diskusi, dilanjutkan dengan

presentasi hasil diskusi. Masing-masing perwakilan dari tiap kelompok maju

ke depan dan memaparkan hasil diskusi kelompok mereka.

Kelompok suami : Herman

Kelompok istri : Wiwik

Pada pukul 11.00 WIB, lokakarya diteruskan dengan penjelasan materi

Komunikasi dan Tegur Sapa yang disampaikan fasilitatorTri Yulisman.

Setelah penjelasan materi, diteruskan dengan diskusi kelompok. Fasilitator

meminta peserta untuk mendiskusikan beberapa hal, yaitu :

Komunikasi yang sering

dilakukan

Komunikasi yang jarang

dilakukan

Hambatan dalam

berkomunikasi



Selanjutnya fasilitator membagi

peserta menjadi dua kelompok

yakni kelompok suami dan

kelompok istri. Diskusi kelompok

dimulai pada pukul 11.15 WIB.

Dilanjutkan dengan presentasi

hasil diskusi kelompok yang

dipandu fasilitator Yulia Farida.

Masing-masing perwakilan dari

setiap kelompok yang ditunjuk

berdasarkan kesepakatan

kelompok, memaparkan hasil

diskusi kelompok mereka.

Kelompok suami : Zainuri

Kelompok istri : Santi

Setelah istirahat siang, pada pukul 13.30 WIB, lokakarya diisi dengan

pesan berantai. Fasilitator meminta seluruh peserta untuk berdiri dan

berbaris serta membagi mereka menjadi 2 kelompok/barisan, yakni

kelompok suami dan kelompok istri. Fasilitator juga membagikan metaplan

dan spidol kepada satu orang dari masing-masing kelompok yang berbaris

paling belakang. Fasilitator menjelaskan bahwa mereka akan memperlihatkan

sejumlah kata-kata kepada rekan mereka yang berbaris paling depan.

Selanjutnya, pesan tersebut harus dibisikkan kepada rekan yang lainnya,

terus menerus hingga pesan tersebut sampai pada rekan mereka yang

berbaris paling belakang.

Kelompok suami Kelompok istri

Pesan yang disampaikan Enam bulan sekali

menanam padi, memakai

benih bermutu tinggi,

meningkatkan hasil

produski, agar petani

tidak rugi

Pak Rosidi pelihara sapi,

sapinya mati kece,plung

kali. Istrinya menangis

sendiri di tepi rel

kereta api

Pesan yang di dengar Kelompok besok nugal Sampai mati

Hambatan :

1. Pesan tidak jelas

2. Kurang pendengaran

3. Kurang konsentrasi

4. Pesan terlalu panjang

5. Bahasa



6. Cara Penyampaian

7. Rantai Terlalu Panjang

Acara selanjutnya yakni penyampaian materi pemanfaatan waktu yang

disampaikan oleh fasilitator Dedi Ahmadi. Dalam penjelasannya, fasilitator

menggunakan metode flipchart, dan membuka sesi tanya jawab dengan para

peserta. Setelah penjelasan materi, diteruskan dengan diskusi kelompok

pada pukul 14.20 WIB. Sesi ini dipandu fasilitator Yulia Farida. Peserta

dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok suami dan kelompok istri.

Masing-masing kelompok menuliskan kegiatan mereka sehari-hari mulai pagi

hingga malam hari. Setelah diskusi, diteruskan dengan presentasi. Masing-

masing wakil dari tiap kelompok yang telah dipilih melalui kesepakatan , maju

ke depan dan memaparkan hasil diskusi kelompok mereka.

Lokakarya hari pertama ditutup pada pukul 16.00 WIB,. Sebelumnya,

fasilitataor Dian Maulina memaparkan kesimpulan dari keseluruhan kegiatan

yang dilaksanakan pada hari tersebut. Sebelum berpisah, fasilitator dan

peserta membuat kesepakatan untuk kembali bertemu keesokan harinya

pada pukul 08.30 WIB.

Hari ke – 2 ( 19 Oktober 2005)

Lokakarya hari kedua diawali dengan diskusi kelompok pasutri

(pasangan suami istri) pada pukul 08.30 WIB. Diskusi ini dipandu fasilitator

Yulia Farida. Adapun hal-hal yang akan dibahas dalam diskusi kelompok

tersebut adalah :

Waktu Jenis Kegiatan Penanggung jawab Anggota keluarga yang

terlibat

Setelah diskusi, dilanjutkan dengan presentasi masing-masing

kelompok. Pada pukul 10.30 WIB, setelah istirahat, fasilitator Dedi Ahmadi

memandu Energizers. Peserta dibagi menjadi dua, yakni kelompok suami dan

kelompok istri. Seluruh peserta dibagikan metaplan dan spidol. Fasilitator

memberikan satu kata yang berbeda untuk kelompok suami dan kelompok

istri.

Kelp suami : jika .............

Kelp istri : maka ............

Masing-masing peserta harus menuliskan satu kalimat untuk menyambung

kata tersebut (sesuai dengan kelompoknya ; suami atau istri). Selanjutnya,

fasilitator meminta peserta membaca metaplan tersebut satu per satu

secara bergantian (suami : jika.............., istri : maka..................). Setelah

semua metaplan dibacakan, fasilitator memberikan penjelasan singkat



mengenai makna permainan tersebut. Intinya, dalam suatu rumah tangga

harus terus menjalin komunikasi yang baik, agar dapat mencapai satu tujuan

bersama.

Pada pukul 10.40 WIB, fasilitator Dian Maulina mengisi acara dengan

penyampaian materi Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga menggunakan

flipchart dan metaplan. Fasilitator juga memandu sesi tanya jawab dengan

seluruh peserta. Setelah penyampaian materi, dilanjutkan dengan diskusi

kelompok pasutri. Poin-poin yang dibahas dalam diskusi, yakni :

Tanggal Uraian Kegiatan Uang masuk Uang Keluar Saldo

Presentasi dilaksanakan setelah istirahat siang. Masing-masing

kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan forum. Setelah

presentasi, fasilitator membahas singkat mengenai hasil presentasi

tersebut dengan para peserta secara partisipatif. Sesi ini dipandu

fasilitator Yulia Farida.

Pada pukul 14.45 WIB, fasilitator Tri Yulisman memberikan

pembulatan “ERT” menggunakan metaplan, diteruskan dengan penjelasan

Evaluasi yang disampaikan Wardah.

1. Evaluasi terbuka

Fasilitator membagikan dua buah metaplan. Masing-masing peserta

diminta menuliskan dua hal, yakni :

Apa yang paling disukai ? Apa yang masih bisa ditingkatkan ?

2. Evaluasi tertutup

Peserta diminta mengisi matriks evaluasi yang telah dipersiapan

sebelumnya. Adapun hasil evaluasinya adalah sebagai berikut :



Baik Cukup Kurang
Keterangan

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀
Total

Materi Komunikasi & Tegur Sapa 7 11 4 1 0 0 23

Materi Pengendalian Waktu 5 11 6 1 0 0 23

Materi Perbaikan ”ERT” 10 12 1 0 0 0 23

Fasilitator 10 11 1 1 0 0 23

Setelah penjelasan matriks evaluasi, dilakukan acara penutupan

lokakarya pada pukul 15.00 WIB, dengan agenda :

1. Kata sambutan dari SSFFMP yang disampaikan Ir. Tri Yulisman, MM

2. Pesan dan Kesan dari peserta yang mengikuti lokakarya yang

berlangsung selama 2 hari

3. Do’a penutup


