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LAPORAN

“Workshop Gender Mainstreaming untuk Pemantapan Program

Responsif Gender bagi Para Pengambil Keputusan

Kabupaten MUBA”

Latar Belakang

Upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan

menempatan peran serta masyarakat sebagai salah satu faktor yang paling

dominan untuk mengatasi akar penyebab kebakaran hutan dan lahan 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. Ujung tombak keberhasilan di

dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan

penumbuhkembangan kesadaran masyarakat, serta melibatkan seluruh lapisan

masyarakat secara partisipatif 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 konstruksi sosial budaya yang

berlaku.

Dukungan pihak terkait, dalam hal ini berbagai dinas instansi di Kabupaten

MUBA dirasakan penting dalam berbagai kegiatan, khususnya yang berkaitan

dengan Fire Management (FM) dan Sustainability Natural Resource Management

(SNRM). Dengan adanya workshop Gender Mainstreaming untuk pemantapan

program yang responsif gender bagi para pengambil keputusan Kabupaten MUBA,

diharapkan masing-masing dinas merumuskan program yang responsif gender,

terutama menyangkut FM dan SNRM.

Dalam workshop ini, peserta dibekali dengan berbagai pengetahuan

mengenai konsep gender, sekaligus strategi gender dalam SSFFMP yakni, untuk

melibatkan 20 % peserta perempuan untuk semua kegiatan. Dengan bekal

pengetahuan ini, diharapkan peserta dapat memahami bagaimana mereka dapat

mendukung integrasi wanita dalam berbagai kegiatan, terutama dalam kegiatan

pengelolaan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.



Tujuan

 Peserta mengerti konsep gender

 Peserta memahami strategi gender SSFFMP (keterlibatan 20% peserta

perempuan dalam semua kegiatan)

 Peserta mendiskusikan bagaimana mereka dapat mendukung integrasi

perempuan dalam kegiatan SSFFMP

 Peserta mengetahui bagaimana membuat program yang responsif gender

di dalam perencanaan

Output

Peserta dapat memahami modul dan materi yang diberikan, dan seluruh

peserta dapat mendukung pengintegrasian gender dalam setiap kegiatan yang

dilakukan di desa dan diterapkan dalam perencanaan kegiatan

Dampak / Impact

Adanya program di dinas/instansi yang responsif gender khususnya dalam

FM dan SNRM

Tempat dan Jadwal

Workshop ini dilaksanakan selama satu hari, yakni tanggal 16 Maret 2006.

Bertempat di Auditorium Pemkab MUBA

Fasilitator

 Drs. L. Marbun, MM ; Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan

 Bpk. Yusuf Amilin ; Bappeda Kabupaten, MUBA

 Yandriani ; Gender Specialist SSFFMP

Co – fasilitator

 Wardah ; IM & Gender assistant

Metoda yang digunakan

 Diskusi

 Curah Pendapat

 Working Group

 Presentasi

 Evaluasi



PROSES KEGIATAN

Workshop Gender Mainstreaming untuk Pemantapan Program Responsif

Gender bagi Pengambil Keputusan di Kabupaten MUBA dibuka oleh Wakil Bupati

Kabupaten MUBA ; Bpk. Mat Syuroh pada pukul 09.00 WIB. Acara dipandu oleh

staf bagian pemberdayaan kabupaten MUBA. Pembukaan diawali dengan

menyanyikan mars MUBA secara bersama, dilanjutkan dengan laporan

pelaksanaan kegiatan oleh ketua bagian pemberdayaan perempuan kabupaten

MUBA ; Merry Aryanti, SH diteruskan dengan kata sambutan dari Wakil Bupati

Kabupaten MUBA, Bpk Mat Syuroh sekaligus membuka acara secara resmi.

Rangkaian kegiatan ini juga dilengkapi dengan penyematan tanda peserta kepada

dua orang wakil peserta oleh Bpk Mat Syuroh.

Setelah pembukaan workshop, acara diteruskan dengan penjelasan materi

‘ penyusunan anggaran yang responsive gender’ disampaikan oleh Bpk. Drs. L.

Marbun, MM dari Kementrian Negara pemberdayaan Perempuan.



Pada sesi ini, fasilitator (Bpk Marbun) menampilkan beberapa slide yang

berisi gambar kontroversial. Dari gambar ini, Bpk Marbun menggali opini peserta

tentang peran gender dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.
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Kemudian, fasilitator membuka sesi tanya jawab seputar kesetaraan dan

keadilan gender. Sesi ini menarik minat para peserta, sehingga forum tanya

jawab berlangsung antusias.

Fasilitator juga menjelaskan anggaran responsif gender yang dialokasikan

khusus untuk mendukung isu-isu gender dalam pembangunan.

Indikator anggaran yang sensitif gender meliputi :

1. Derajat sensitifitas aparat dalam merencanakan program/kegiatan dan

anggaran yang responsif gender dengan alokasi anggaran pembangunan

untuk kebutuhan perempuan dan laki-laki tanpa ada perbedaan, dan

didasarkan pada data terpilah.

2. Tingkat partisipasi perempuan untuk merencanakan melaksanakan dan

mengevaluasi program/kegiatan/anggaran pembangunan

3. Derajat transparansi aparat membuka akses seluas-luasnya bagi

masyarakat (perempuan dan laki-laki) untuk mengetahui setiap

kebijakan/program pemerintah

Tujuan ARG :

1. Mendorong dan mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan

gender (KKG) di seluruh bidang pembangunan

2. Memperkecil atau menghilangkan gender gap yang terdapat di seluruh

bidang pembangunan

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang digunakan untuk membiayai

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsive gender (yang

memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan)

Kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan harus sudah responsive gender



Setelah paparan dan diskusi yang

difasilitasi oleh Bpk. L. Marbun, MM,

acara dilanjutkan dengan paparan ’

Dukungan Pemda dalam Meningkatkan

Program Responsif Gender’ oleh Bpk.

Yusuf Amilin ; Sekretaris Bappeda

Kab. MUBA

Dalam presentasinya, Bpk Yusuf memaparkan program/kegiatan yang berbasis

gender APBD Kabupaten MUBA, yang terdiri dari :

1. Bagian Pemberdayaan Perempuan

a. Pembinaan dan Lomba Gerakan Sayang Ibu (TA 2005/2006/2007)

b. Sosialisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Bagi Masyarakat

(TA 2005/2006/2007)

c. Pembekalan Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita Sehat &

Kesejahteraan (TA 2007)

d. Sosialisasi PUG Tenaga Kerja Perempuan (TA 2007)

e. Pembinaan & Lomba Suami Siaga (TA 2007)

f. Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dalam Pengembangan Ekonomi

Lokal (TA 2007)

2. Dinas Kesehatan

a. Review Berkala Program kesehatan Ibu (TA 2007)

b. Technical Assiatant Program Kesehatan Ibu (TA 2007)

c. Penyediaan Kelengkapan fasilitas Program Kesehatan Ibu (TA 2007)

d. Pemutakhiran Data Sasaran Program Kesehatan Ibu (TA 2007)

e. Penyusunan Rencana Teknis Program Kesehatan Ibu (TA 2007)

f. Penyediaan Hasil Pelatihan GSI (TA 2007)

3. BKBKS ; Sosialisasi KB Pria dalam kesetaraan Gender (TA 2007)

4. Bappeda

a. Kegiatan pendamping SSFFMP (TA 2005/2006/2007)

b. Kegiatan pendamping UNFPA (TA 2005/2006)



c. Kegiatan pendamping Air Bersih & Penyehatan Lingkungan

(TA 2005/2006/2007).

Sesi selanjutnya diisi dengan paparan dari fasilitator Yandriani ; Gender

Specialist SSFFMP. Sebelum paparan materi, terlebih dahulu co-fasilitator

Wardah memandu energizers untuk mencairkan suasana. Sepuluh orang wakil

peserta yang terdiri dari laki-laki dan perempuan diminta untuk tampil ke depan

dan berdiri berpasangandan berhadapan. Sebelumnya, co-fasilitator bersama

seorang peserta memperagakan gerakan yang harus dilakukan oleh peserta. Dua

orang (laki-laki dan perempuan) berdiri berhadapan dan saling menggenggam

tangan. Ibu jari mereka harus saling menjatuhkan satu sama lain. Peserta yang

paling banyak menjatuhkan ibu jari lawan dengan ibu jarinya dalam waktu 1 menit,

adalah pemenangnya.

Setelah akhir permainan, co-fasilitator mengumpulkan data dari para

peserta, bahwa paling banyak mereka menjatuhkan 5 (lima) kali ibu jari lawannya.

Co-fasilitator kembali memperagakan, bahwa dalam waktu satu menit bisa

menjatuhkan lima puluh kali ibu jari lawannya, dan begitu pula sebaliknya. Inti

dari permainan ini, adalah, laki-laki dan perempuan harus saling memberi

kesempatan satu sama lain, sehingga peluang yang ada bisa dimanfaatkan secara

bersama.

Selesai makan siang, sebelum paparan, lokakarya diisi dengan energizers

untuk mencairkan suasana. Energizers dipandu Wardah. Seluruh peserta diminta

berdiri dan mebentuk satu lingkaran besar. Mereka harus berhitung satu hingga

enam secara berurutan. Namun, pada hitungan ke enam, peserta yang pada

gilirannya harus menyebutkan ‘A’ atau ‘B’ sambil mengisyaratkan tangannya ke

arah kiri atau kanan. Selanjutnya, peserta yang berada di sebelah kiri atau kanan

(sesuai isyarat tangan) harus melanjutkan hitungan diawali dengan ‘satu’.

Demikian seterusnya. Peserta yang salah menghitunga atau memberikan isyarat,

tidak diperbolehkan melanjutkan permainan tersebut. Permainan ini bermanfaat

untuk melatih konsentrasi para peserta.



Selanjutnya, lokakarya diisi dengan paparan yang disampaikan Gender

Specialist SSFFMP ; Yandriani. Dalam paparannya, dijelaskan secara singkat

mengenai South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP) yang

merupakan suatu proyek kerjasama Uni Eropa dengan pemerintah RI dalam

pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Berbagai upaya dan kegiatan telah banyak dilakukan oleh SSFFMP dalam

kurun waktu 3,5 tahun. Salah satu diantaranya, yang dilakukan di Kabupaten

MUBA adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat sensitif gender di Desa Bayat

Ilir II Kecamatan Bayung Lencir.

Pada kesempatan ini fasilitator juga membuka sesi Tanya jawab dengan

peserta. Setelah keseluruhan sesi selesai, para peserta dibagi menjadi tiga

kelompok untuk mendiskusikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada instansi anda, kegiatan-kegiatan apa saja yang telah melibatkan

peran gender ?

2. Apa hambatan/kendala yang dihadapi untuk lebih meningkatkan

keterlibatan perempuan dalam kegiatan di instansi anda ?

3. Kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa diprogramkan di dinas/instansi anda

yang berhubungan dengan Gender Mainstreaming?

Setelah diskusi kelompok, akhirnya lokakarya ditutup pada pukul 15.00 WIB

oleh Wakil Bupati MUBA, Bpk. Mat Syuroh




