
Training Peningkatan Kapasitas Motivator Desa yang

Berwawasan Gender Dalam Pengelolaan dan

Pengendalian Karhutlah

Indriyasari Hotel, Inderalaya 06-10 Juli 2006

Latar Belakang

Integrasi aspek gender dalam setiap kegiatan SSFFMP sangat

penting dilakukan. Agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan, maka perlu

diperkenalkan cara pendekatan dengan memperhatikan pendekatan melalui

perbedaan kebutuhan gender (gender differentiated approach) dan gender

mainstreaming kepada orang-orang yang berperan di pedesaan.

Untuk mendukung tujuan di atas, motivator di desa prioritas yang

sudah dilatih pada bulan Oktober 2004, April 2005, dan September 2005

dirasa perlu ditingkatkan keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan

kebutuhannya di lapangan. Hal ini dilakukan, dengan pertimbangan bahwa

motivator desa adalah salah satu ujung tombak yang cukup berperan dalam

menggerakan masyarakat dan dapat membantu kegiatan di lapangan.

Disadari bahwa tanpa pengenalan dan peningkatan pengetahuan dan

pemahaman tentang kegiatan yang berwawasan gender itu sendiri, maka

sulitlah bagi mereka untuk membantu pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Oleh sebab itu, pengenalan dan pembekalan pengetahuan dan

keterampilan yang diperlukan di lapangan perlu diberikan kepada motivator

desa yang sensitif gender dimana diharapkan kepada mereka nantinya dapat

bertindak sebagai penggerak pembangunan di pedesaan dengan

memperhatikan keterlibatan peran gender sesuai dengan kebutuhan dan

potensi spesifik masing-masing.

Kegiatan Workhop dan skill training bagi Motivator Desa Gender

dilaksanakan dengan maksud agar motivator desa yang sudah ada dapat

meningkat pengetahuannya dan lebih percaya diri berada di tengah-tengah

masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai motivator di desa

yang bersangkutan.



Tujuan

1. Motivator saling bertukar pengalaman selama menjadi motivator

desa

2. Motivator mengevaluasi kegiatan alternatif peningkatan pendapatan

(IGAs).

3. Motivator dapat meningkatkan kapasitas/kemampuan dalam

memfasilitasi dan negosiasi

4. Motivator belajar lebih banyak mengenai kegiatan-kegiatan

SSFFMP (LUP, Penyuluhan)

5. Motivator membuat perencanaan ke depan, (RTL : Rencana Tindak

Lanjut)

Output

Pesera pelatihan memahami materi yang disampaikan dan dapat

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Tempat dan Waktu

Training Peningkatan Kapasitas Motivator Desa yang Berwawasan

Gender dalam Pengelolaan dan Pengendalian Karhutlah” dilaksanakan selama

5 hari dari tanggal 06-10 September 2005 di Hotel Indryasari Inderalaya,

Ogan Ilir

Fasilitator

 Eva Engelhardt Wendt

 Yandriani

 Fithriyanti

 Wardah

 Dian Maulina

Moderator

 Fithriyanti ; LIMPAPEH Padang, Sumatera Barat

Notulen

 Dwi Oktaria Sari ; CEDRAS Palembang



Narasumber

 Dendi Satria Buana ; P LUP Specialist SSFFMP

 Moch. Saleh ; Training & Awareness Specialist SSFFMP

 Sri Dewi Titisari ; Ka. Perindag Kota Palembang

 Umar Husein ; EU Health Project
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PROSES KEGIATAN

Kamis, 06 Juli 2006

Sebelum kegiatan dibuka secara resmi pada tanggal 07 Juli 2006,

pada malam harinya pada pukul 20.00 Wib dilakukan Perkenalan Peserta ,

sebelum perkenalan ada ungkapan “Tak kenal maka tak sayang, Tak

sayang maka tak cinta, Tak cinta maka tak Uk… Uk…….”, Sebelum

berkenalan fasilitator (Wardah) menyebutkan Perkenalan dilakukan dengan

cara mengumpulkan name tag peserta menjadi satu yang dipegang oleh

fasilitator secara acak kemudian peserta mengambil name tag secara

bersamaan, name tag yang di dapat kemudian digambar terlebih dahulu

pemiliknya dengan mengambar wajahnya kemudian menuliskan asal desa,

dilanjutkan dengan menyerahkan name tag kepada pemiliknya dengan cara

bertanya terlebih dahulu yakni : Nama, Asal desa dan perasaan peserta

selama menjadi motivator.

Misalnya :

Pak Abbas ke Pak Ikbal bertanya dari desa mana?, dan perasaan

sebagai motivator? Pak Ikbal menjawab asal saya dari Bayat Ilir, perasaan

saya gembira dan senang bertemu dengan motivator-motivator yang lain,

sehingga saling asah, asih dan asuh. Kemudian Pak Abbas memberikan name

tage ke pak Ikbal dan seterusnya sampai name tage yang ada kembali

kepemiliknya masing-masing.

Setelah perkenalan, acara diteruskan dengan kesepakan bersama

tentang Kontrak Belajar yang dipandu fasilitator Dian Maulina. Adapun

kontrak belajar yang disepakati, yaitu :



1. Masuk pukul 08.30-17.00 Wib

2. Tepat waktu terlambat kena sangsi, yakni nyanyi, joget, pantun atau

puisi.

3. Keseriusan dalam menjaga kebersihan

4. Berpakaian rapi dan sopan selama pelatihan

5. Tidak merokok

6. Hp tidak berbunyi/getar

7. Tidak mengotori ruangan

8. Selama belajar tidak boleh makan, minum dan ribut

9. Tidak melamun di kelas.

Selain menyepakati kontrak belajar, fasilitator juga memandu

peserta untuk memilih ketua kelas, wakil, dan time keeper yang akan

bekerjasama menjaga ketertiban kelas selama training/workshop

berlangsung selama 5 (lima) hari.

Ketua : T. Thamrin

Wakil : Cik Mila

Time keeper : Sofyan

Keseluruhan sesi pada malam hari ditutup pada pukul 21.00 WIB

dengan kesepakan bersama untuk bertemu kembali keesokan harinya, guna

pembukaan acara secara resmi.

Mood Meter

Mood Meter Perempuan Laki-laki

Baik 10 7

Sedang 2 3

Kurang - 1

Jum’at 07 Juli 2006

Sebelum pembukaan, pada pukul 09.00 WIB peserta menyanyikan lagu

“Motivator Desa” terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan

oleh Ibu Yandriani; Gender Specialist SSFFMP. Adapun hal-hal yang

disampaikan dalam sambutan Ibu Yandriani adalah : ‘ kegiatan ini dilakukan

dari tanggal 06 – 10 Juli 2006 yang diikuti oleh 24 peserta, workshop ini

merupakan workshop yang terakhir karena proyek akan berakhir pada tahun

2007, maka dari itu peserta diharapkan dapat benar-benar memanfaatkan

kegiatan sebaik-baiknya, dan peserta dapat menerapkan pelatihan ini di desa



masing-masing, dan peserta yang lama dapat bertukar pikiran dan

pengalaman ke peserta yang baru.Kemudian pada pertemuan kali ini

kedatangan fasilitator yang baru dari Padang yakni Ibu Fitriyanti yang

dahulunya dari NGO Sumatera Barat’.

Acara dilanjutkan dengan penjelasan tujuan workshop gender oleh

Gender Specialist SSFFMP sebagai berikut ;

1. Motivator saling bertukar pengalaman selama menjadi motivator desa

2. Motivator mengevaluasi kegiatan alternative peningkatan pendapatan

(IGAs).

3. Motivator dapat meningkatkan kapasitas/kemampuan dalam mefasilitasi

dan negosiasi

4. Motivator belajar lebih banyak mengenai kegiatan-kegiatan SSFFMP

(LUP, Penyuluhan)

5. Motivator membuat perencanaan ke depan, (RTL : Rencana Tindak

Lanjut)

Lagu Motivator Desa

Enak e, Enak e Jadi motivator

Selalu kemana-mana

Kapan saja ada Panggilan

Kami siap, siap selalu

Kujadi-jadi motivator

Yang PD dan bertanggng jawab

Memberi pengertian

Kepada Masyarakat

Reff :

Ini jaman, sekarang jaman gender

Peran serta perempuan

Yang tadinya tidak pernah tampil

Sekarang Perempuan harus tampil

Gender……….Gender Yes 2X



Pada pukul 09.25 WIB, dilanjutkan dengan kata sambutan Eva

Engelhart (Gender International Short Term Expert), Beliau mengatakan

sangat senang bertemu kembali dengan motivator-motivator desa yang lama

maupun yang baru. Kemudian Eva Engelhart mereview workshop-workshop

yang telah dilakukan dari tahun 2004- 2005.

Kegiatan diawali dari rekomendasi Jutta ; seorang konsultan dari

Jerman untuk bekrja sebagai Short Term Expert di SSFFMP. Berdasarkan

rekomendasi dalam laporan tersebut, maka dilaksanakan workshop untuk

motivator desa. Pertama kali dilaksanakan di Hotel Inayah, Palembang pada

bulan Oktober tahun 2004 diikuti oleh 15 orang peserta,. Adapun jumlah

motivator yang hadir pada pelatihan kali ini dan juga hadir ada pelatihan

motivator pertama kali, yakni ; Lk = 1 org Pr = 4 org.

Selanjutnya, diteruskan dengan brainstorming dan pendapat peserta

yang telah mengikuti workshop motivator sebelumnya.

Pendapat peserta yang mengikuti WS pada bulan Oktober 2004 (♂ : 1, ♀ : 4)

 Ibu Sumarni  Menerangkan apa itu Gender, belajar tampil ke depan.

 Tati  senang dan bangga di pilih oleh pak Kades untuk menjadi

peserta, yang dipelajari bagaimana perempuan harus tampil di depan

dulunya hanya dibelakang dan bukan saja mengatakan ia tetapi

menjadi pengambil keputusan,

 Ibu Rusla  Yang tadinya malu-malu tampil kedepan sekarang tidak

lagi.

Pendapat peserta yang mengikuti WS pada bulan April 2005 (♂ : 3, ♀ : 6)

 Tati  Belajar kepemimpinan, pembukuan sederhana, pengulangan apa

itu gender, serta belajar komunikasi yang baik.

 Thamrin  Pemberdayaan Perempuan seperti kesetaraan laki-laki

dan perempuan pada akses, control dan manfaat serta peluang,

perempuan harus berani mengambil keputusan.

Pendapat peserta yang mengikuti WS bulan September 2005 (♂ : 7, ♀:5)

 Heru  kita dilatih untuk memberi kesempatan kepada perempuan

untuk tampil, belajar pembukuan, RTL (Rencana Tindak Lanjut),

 Sartina  Kegiatan harus disesuaikan dengan budaya, adat-istiadat

daerah setempat. Cara menulis yang baik dengan menggunakan

metaplan.

 Thamrin  adanya program P3 (Program Peningkatan Perempuan di

desa), bagaimana pencegahan kebakaran hutan dan lahan.



Kesimpulan yang disampaikan oleh Eva adalah :

1. Sangat senang sekali bertemu dengan para motivator yang lama dan

baru, kemudian akan diterapkan PUG (Pengarusutamaan Gender), PUG

adalah bagaimana peran perempuan lebih banyak lagi dalam

pengambilan keputusan, pada setiap tingkatan harus semaksimal

mungkin memadukan peran gender di setiap kegiatan, diharapkan di

desa masing-masing aktif untuk melibatkan perempuan dalam

mengambil keputusan di tingkat desa.

2. Keberlanjutan kegiatan agar terus berlangsung walaupun proyek telah

selesai, Proyek ini akan berakhir tahun 2007, maka dari itu kita

merencanakan kegiatan yang akan datang, hal ini penting untuk agar

kita saling bekerjasama untuk kelanjutan yang akan datang.

Selanjutnya, acara dipandu fasilitator (Wardah) dengan materi cerita

sukses Motivator Desa yang disampaikan oleh Parida, Motivator dari Desa

Ulak Kemang Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI.

Untuk kelompok ibu-ibu Pengrajin anyaman purun, pembukuan sudah

lengkap, untuk hasil produk sudah meningkat, pesanan sangat banyak. Sudah

pernah mengikuti pameran di Sriwijaya Expo dan juga dibantu Dinas dari

Perindustrian dari tingkat Kabupaten OKI, pertemuan rutin sebulan sekali

dan setiap pertemuan menabung.

Untuk kelompok Bapak-bapak  Pembukuan sudah lengkap juga,

pertemuan sebulan sekali sekarang ini kelompok bapak-bapak sedang

membuat gudang tempat untuk membuat pakan ikan.

Sebelum coffe break pagi, fasilitator menjelaskan secara umum

jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 hari. Selanjutnya, pada

pukul 10.55 WIB, acara diisi dengan harapan peserta setelah mengikuti

Training/Workshop Motivator Desa. Seluruh peserta diberi metaplan dan

spidol agar mereka dapat menuliskan harapan mereka pada metaplan dan

menempelkannya di papan tancap.

Harapan Peserta :

Harapan peserta perempuan (dibacakan oleh Tati ; Desa Pagar Desa) :

1. Bisa menjadi pemimpin dalam segala bidang.

2. Memberi motifasi kepada perempuan unruk berani mengemukakan

pendapat.

3. Bisa menjalin kerjasama yang baik kedepan



4. Bertugas dengan baik walaupun proyek SSFFMP telah berakhir

5. Membina masyarakat agar maju

6. Dapat membina klompok perempuan sehingga menjadi aktif

7. Berani tampil seperti fasilitator dan motivator yang senior

8. Mampu menerapkan kemasyarakat untuk tampil lebih Percaya Diri

9. Meningkatkan masyarakat dibidang peternakan Sapi dan Kambing.

10. Dapat bekerjasama dengan masyarakat.

Harapan peserta laki-laki (dibacakan oleh Amat ; Desa Muara Telang) :

1. Bisa merubah prilaku dan memberi motivasi kepada perempuan untuk

mengeluarkan pendapat dan mengambil keputusan.

2. Menambah ilmu, membina masyarakat

3. Semoga Pemda dapat melihat kegiatan kita yang baik

4. Menumbuhkan rasa percaya diri

5. Memotifasi peserta

6. Membina mayarakat dengan ilmu yang di dapat

7. Memberi penjelasan kegiatan di dalam kelompok

8. Meningkatkan pendapatan masyarakat (pertanian, ternak dan madu)

9. Mencegah, minimal mengurangi Karhutla

10. Ilmu yang diberikan kepada motivator desa yang di bina oleh proyek

semoga hal ini masuk ke dalam suatu lembaga

Setelah istirahat makan siang, pada pukul 13.45 acara diisi dengan

energizers untuk memberi semangat kepada seluruh peserta. Metode yang

digunakan adalah dengan sosiometrik dipandu fasilitator (Eva). Fasilitator

mengajukan pertanyaan dan peserta mengelompokkan diri berdasarkan

jawaban dari pertanyaan yang diajukan.

1. Peserta diminta membagi diri menjadi 2 kelompok yakni : satu

peserta yang lama dan satu peserta yang baru, kemudian peserta

yang baru mengemukakan apa yang didapat pada pelatihan yakni

Percaya diri, berpakaian rapi, Menjaga penampilan dan menguasai

materi.

2. Peserta diminta membagi diri menjadi 3 kelompok :

 Sudah menikah

 Belum menikah

 Menikah sudah punya anak.

 Punya anak 1

 Punya anak 2



 Punya anak 3

 Punya anak 4

 Punya anak 5

Menikah Punya anak 2 Menikah punya anak 3

Selanjutnya, seluruh peserta membuat 2 baris yang terdiri dari baris laki-

laki dan perempuan. Seluruh peserta berdiri dan saling berhadapan,

dilanjutkan dengan dorong mendorong antara laki-laki dan perempuan, untuk

laki-laki ketika medorong mengucapkan ‘No”, dan perempuan mengucapkan

”Yes” dan sebaliknya. Kesimpulan yang dapat diambil dari energizers ini

adalah memberi kesempatan yang lebih kepada perempuan.

Dilanjutkan kemudian dengan diskusi kelompok, peserta yang baru diberi

penjelasan terlebih dahulu mengenai apa itu gender oleh ibu Fitriyanti dan

ibu Yandriani. Sedangkan peserta yang lama melakukan diskusi mengenai

Evaluasi kegiatan yang telah dilakukan di desa masing-masing secara

berkelompok kemudian dipresentasikan oleh masing-masing kelompok.



Pada pukul 15.30 WIB, acara diisi dengan Energizers dipandu oleh ibu

Fitriyanti. Peserta berdiri dan membuat lingkaran dengan membuat angka 1

sampai 10 dengan menggunakan jari, jempol, bahu, pinggul dan kaki.

Dilanjutkan dengan pemaparan hasil diskusi ;

Kelompok I Banyuasin  Ibu Sumarni

Kelompok II MUBA  Mat Alim

Kelompok III OKI  Pak Heru

Mood Meter

Mood Meter Perempuan Laki-laki

Baik 12 9

Sedang - 1

Kurang - 1

Peserta mempresentasikan hasil

diskusi mengenai evaluasi kegiatan

yang telah dilakukan.



Sabtu, 8 Juli 2006

Acara dimulai pada pukul 08.30 WIB dengan energizers yang dipandu

Ibu Fithriyanti. Review dilakukan dengan cara permainan lempar tali yang

masih tergulung. Peserta berdiri membentuk lingkaran di tengah ada

fasilitator yang mengawali permainan dengan melempar ke peserta,

kemudian ujung tali dilempar ke peserta, peserta yang dapat bola tali

menyebutkan satu kalimat apa yang di dapat dari pelajaran hari sebelumnya

kemudian bola tali dilempar lagi ke peserta berikutnya, setelah peserta itu

dapat kemudian menyebutkan kembali pelajaran yang di dapat hari

sebelumnya dengan jawaban berbeda dari peserta yang lain, selanjutnya

kembali melempar ke peserta berikutnya dan seterusnya, sampai semua

peserta mereview dan memegang tali.

Makna permainan dari review :

 Memperkuat tali persahabatan/persaudaraan

 Dinyatakan bahwa kita sebenarnya memiliki kekuatan yang besar

apabila kita bekerjasama

Setelah semua peserta berpartisipasi aktif dalam review, fasilitator

(Ibu Fitriyanti) memaparkan presentasi dengan materi “ Lobi dan Negosiasi”.

Diawali dengan brainstorming peserta tentang apa itu lobi dan apa itu

negosiasi?



Penjelasan materi :

Siapa Para pengambil Kebijakan? Pengambilan Kebijakan meliputi:

 Badan/institusi

 Pemerintah

 DPRD

 Pimpinan

 Pengusaha

 Kepala desa

 Kepala Keluarga

 BPD

 Rapat Angota

 Kepala Parit/adat

Negosiasi adalah suatu area pemanfaatan informasi, waktu dan kekuatan

pikiran mempengarui prilaku orang lain agar memperoleh “ apa “ yang kita

inginkan dan untuk membantu orang lain memenuhi kebutuhannya

3 Unsur Lobi dan Negosiasi

 Informasi

 Tenggat waktu

 Kekuatan pikiran

Setelah pemaparan materi, sebelum masuk diskusi kelompok,

fasilitator memandu energizers singkat untuk seluruh peserta. Peserta

duduk dilantai dengan membentuk lingkaran, masing-masing peserta diberi

spidol dan meletakkan spidol tersebut dilantai di depan tempat duduk

masing-masing, kemudian peserta memindahkan spidol tersebut ke sisi

sebelah kanan dengan diiringi lagu, “Tak mungkin”, iringan lagu tersebut bisa

Lobi adalah pendekatan yang

dilakukan oleh individu atau

sekelompok orang untuk

mempengaruhi para pengambil

kebijakan dalam menerima

sudut pandang kita.



pelan maupun cepat, spidol tersebut mengeluarkan suara sesuai ketukan atau

iringan lagu sehingga terjadi kekompakan dalam permainan memindahkan

spidol tersebut, peserta yang melakukan kesalahan yakni apabila lagu selesai

tetapi di depan tempat duduk mereka ada beberapa spidol, diberi hukuman

dengan berjoget.

Diskusi Kelompok mengenai;

1. Bagaimana prilaku ketika melobi?

2. Bagaimana membangun citra melobi?

3. Bagaimana membangun karakteristik ?

Hasil Diskusi :

Kelompok 1 dipresentasikan  Yessy Karmila (Simpang Tiga Induk)

Bagaimana membangun prilaku ketika melobi, yakni melalui :

 Sopan, rapi, jujur, Berwibawa

 Percaya Diri

 Diplomasi

 Kharismatik

 Menguasai materi

 Fokus pada tujuan

 Pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya

 Menghargai waktu (Disiplin) dan Ulet

Anggota

1. Heru Slamet 5. Thamrin A

2. Yessy Karmila 6. Sartina

3. Mat Alim. 7. Cik Mila

4. Sumarni 8. Yusrizal

Makna dari Permainan :

 Butuh konsentrasi

 Kita harus menjalin

kebersamaan

 Kita harus kompak

 Ada yang memimpin



Kelompok II dipresentasikan  Yulinda (Bayat Ilir)

Hasil diskusi bagaimana membangun Citra melobi, yakni melalui :

 Pendekatan

 Hubungan

 Penampilan

 Tingkah Laku yang baik

 Sopan santun

 Penyampaian

 Tepat Waktu

 Bertanggungjawab

Kelompok III dipresentasikan  Leni (Muara Medak)

Hasil diskusi bagaimana karakteristik melobi, yakni

 Berani dan bertanggungjawab

 Percaya Diri

 Bersifat ramah

 Supel dan Optimis

 Menguasai bahasa

 Mengetahui informasi

Anggota :

1. Amat S. 5. Ikbal

2. Sopian 6. Metiana

3. Parida 7. Siti nur

4. Yulinda 8. Abbas.A

Anggota :

1. Effendi 5. Dadang

1. Rusla 6. Leni

2. Nuhaili 7. Tati

3. Mardiah



Sebelum melanjutkan diskusi dilakukan energizers yang dipandu

fasilitator. Peserta berdiri dengan membuat setengah lingkaran, kemudian

menghadap ke kanan kemudian memegang pundak temannya, dilanjutkan

dengan memijat pundak temannya secara bergantian.

Prilaku Pelobi :

 Melakukan kontak personal atau kelembagaan

 Membangun hubungan antar manusia

 Menjadi sumber informasi

 Memprioritaskan isue

 Mengumpulkan informasi

 Menyiapkan argumen pendukung

 Menawarkan solusi atau rumusan penyelesaian masalah yang matang

dan jelas

Membangun Citra Pelobi :

 Jangan emosi dan arogan

 Proses dialog harus seimbang

 Jangan memaksakan kehendak

 Jangan mengemis tapi memiliki posisi tawar

 Tawarkan konsep atau alat lobi lainnya

Karakteristik Pelobi :

 Kemampuan merencanakan

 Pengetahuan tentang materi, subjek/pembuat keputusan dan situasi

 Keterampilan pribadi :

o Menyatakan pikiran dengan jelas

o Percaya diri

o Kemampuan membujuk

o Kredibilitas

o Penguasaan masalah

o Disegani

Rancangan lobi dan negosiasi :

 Menetapkan isue

 Apa yang salah dalam realitas

 Pertimbangan isue strategis :

o Sesuai dengan visi dan misi



o Penting dan mendesak

o Aspiratif dan berdampak positif

 Menentukan target

 Mengumpulkan informasi

 Analisis potensi, ancaman/hambatan :

 Membangun koalisi

 Pelaksanaan

 Monitoring dan evaluasi

Setelah isitirahat makan siang, acara dilanjutkan pada pukul 13.45

WIB dengan role play (bermain peran) yang dipandu fasilitator (Fithriyanti).

Peserta diminta melakukan tehnik melobi dengan studi kasus yang berbeda

di masing-masing kelompok :

Studi kasus 1.

“Pada sebuah desa X di kabupaten Y telah terjadi kebakaran hutan

mayarakat lebih kurang 20 Ha. Ada rencana bahwa di desa X akan dibuka

lahan perkebunan oleh investor perkebunan kelapa sawit, sebahagian

masyarakat menyetujui pemberian lahan tersebut dan sebahagian

menolak, sementara ijin pembukaan lahan sudah didapat dari kepala dinas

bersangkutan. Motivator project SSFFMP bingung bagaimana mengajak

masyarakat untuk hadir dalam penyuluhan sosialisasi kebakaran,

Bagaimana caranya agar keterwakilan perempuan di Badan Perwakilan

Desa bisa diperoleh, saat sekarang tidak ada satu orangpun perempuan di

DPD”.

Kelompok I ;

1. Tati sebagai Negosiator

2. Rusla sebagai Ketua Tim PKK

3. Effendi sebagai Kades

4. Mardiah sebagai Calon DPD

5. Nuhaili sebagai Sekdes

6. Dadang sebagai Pengusaha

7. Leni sebagai Masyarakat



Studi Kasus II :

“ Motivator membutuhkan sejumlah dana untuk mensupport kegiatan A di

desa. Tetapi sumber dana didapatkan darimana?. Sementara masyarakat

membutuhkan kegiatan tersebut dalam rangka peningkatkan penambhan

pendapat keluarga. Apa yang harus dilakukan oleh motivator desa agar

beberapa tokoh masyarakat menkonntribusi atau mendukung kegiatan

tersebut.”

Studi kasus III :

“ Masyarakat desa X sudah mau memproduksi anyaman tetapi bingung

maun memasarkan pada siapa/pembeli. Sementara di kota A akan

diadakan pameran homeindustri yang terbuka pada setiap orang untuk

berpartisipasi dalam pameran. Motivasi unutk melihat ada peluang

pemasaran dengan adanya pameran ini. Langkah-langkah lobi dan nego

harus di lakukan oleh motivator pada penyelenggara penyelenggara

pameran. Studi kasusnya bagaimana kesulitan untuk menghadirkan kepala

desa, BPD dan tokoh masyarakat dalam mensosialisikan program SSFFMP

di desa X”.

Kelompok III :

1. Sofyan sebagai Motivator

2. Ikbal sebagai Kepala Desa

3. Farida sebagai BPD

4. Metiana sebagai LPM

5. Yulinda sebagai Tokoh Masyarakat

6. Amat sebagai Co-Director SSFFMP

7. Abbas sebagai Tokoh agama

8. Siti Nur sebagai Kepala Desa

Kelompok II.

1. Sartina sebagai Pengusaha

2. Thamrin sebagai Kepala Desa

3. Sumarni sebagai motivator

4. Sumarni sebagai motivator

5. Yessy sebagai tokoh masyarakat

6. Mat Alim sebagai Pengusaha

7. Cik Mila sbg tokoh masyarakat

8. Yusrizal sebagai BPD



Acara dilanjutkan dengan sesi malam pada pukul 20.00 WIB dengan

evaluasi. Dipandu fasilitator (Fitriyanti dan Dian Maulina)

Apa Yang Berhasil Dimana Masalahnya? Solusi

Klp I:

- MTV mendapat dukungan

dari pak Kades

- Berhasil menyakinkan 2

pengusaha

- Sikap yang kurang

serius dari motivator

- Dialognya tidak

seimbang

Klp II :

- MTV berhasil menyakinkan

Kades

- MTV bisa mendatangkan

pihak proyek langsung

kepada pengambilan

kebijakan

- Masyarakat bisa yakin

- Lari terhadap isu

- Dialog tidak

seimbang

- Tidak ada

Tanyajawab proyek

dengam masyarakat

Klp III :

- Berhasil mengajak

menyakinkan perempuan

untuk menjadi anggota

BPD

- MTV cukup gigih

menyakinkan Kades, calon

BPD.

- Harus ada tokoh

antagonis

Sesi malam ditutup pada pukul 21.00 WIB, diteruskan dengan mengisi

mood meter harian.

Mood Meter

Mood Meter Perempuan Laki-laki

Baik 12 9

Sedang - 1

Kurang - 2



Minggu, 09- Juli-2006

Acara dimulai pada pukul 08.30 WIB, diawali dengan review kegiatan

yang telah dilakukan pada hari sebelumnya, dipandu fasilitator (Dian

Maulina). Semua peserta menuliskan di metaplan masing-masing apa yang

dipelajari hari sebelumnya, kemudian dibacakan satu persatu.

Perempuan Laki-laki

 Ada 3 unsur lobi dan negosiasi

a. Informasi

b. Tenggang waktu

c. Kekuatan fikiran

 Bermain peran

 Untuk mencapai visi perlu

persatuan

 Permainan tali

 Cara melobi yang baik

 Diskusi kelompok

 Proses lobi dan negosiasi

 Bagaimana cara meloby dan

memainkan peran

 Evaluasi diskusi

 Untuk mencapai tujuan yang sama

 Karakteristik melobi

 Prilaku lobi

 Cara motivator melobi

 Lobi adalah pendekatan

person/kelompok orang terhadap

pengambil kebijakan

 Unsur lobi

 Keberhasilan lobi

 Melakukan permainan

singkat/sandiwara melobi

 Diskusi kelompok

 Motivator bermaian peran melobi

 Trejadinya dialog secara

transparan

 Evaluasi bermain peran

 Memperagakan

 Makna permainan, materi

Diteruskan dengan Berbagi Pengalaman (Ibu Fitriyanti) melakukan

berbagai kegiatan di Sumatera Barat.

Di Sumatera Barat telah dibentuk LP2M

(Lembaga Pengkajian dan Pemberdayan

Perempuan)

Di desa telah terbentuk :Home industri,

Peternakan dan Palawija yang berjumlah 17

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM),

pada tahun pertama KSM mendapat

dana sebesar Rp 5.000.000,- ,

kemudian pada tahun kedua sebesar 40

% dari tahun pertama yakni Rp

7.000.0000 selanjutnya pada tahun

ketiga 75 % dari tahun kedua yakni Rp

10.500.000.



Usai berbagai pengalaman, peserta diberi waktu 15 menit untuk

coffee break. Pada pukul 10.30 WIB, fasilitator (Ibu Fitriyanti) memandu

energizers. Peserta di bagi 2 kelompok dan menulis di kertas yakni kelompok

pertama menulis kalimat “Jika” dan kelompok kedua menulis kalimat “Maka”.

Contoh

 Kalimat yang nyambung dengan kalimat berikutnya :

Pak Thamrin menulis kalimat : Jika SSFFMP memfasilitasi terbentuk

Forum

Pak Nuhaili menulis kalimat : Maka apabila terbentuk suatu forum akan

terbentuklah perpanjangan tangan dari proyek.

 Kalimat yang tidak menyambung :

Ibu Sartina menulis kalimat : Jika saya berfikir terus

Ibu Yessy menulis kalimat : Maka berkelanjutan

Pada pukul 10.45 WIB, acara dipandu fasilitator (Eva Engelhart dan

Ibu Yandriani) untuk berdiskusi mengenai pesersiapan untuk membahas sesi

marketing, karena pada siang harinya, akan ada narasumber yang kompeten

di bidang marketing dan akan memberi materi serta membuka diskusi

dengan para peserta. Narasumber yang dimaksud adalah Ibu Sri Dewi

Titisari : Ka. Perindag Kota Palembang.

Peserta berdiskusi dengan membentuk kelompok dengan menjawab

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut sebagai persiapan untuk sesi

marketing:

1. Jelaskan produk anda

 Apa produk yang dihasilkan ?

 Seperti apa produk tersebut?

 Apa kualitas khusus produk tersebut ?

 Berapa banyak produk tersebut bisa dihasilkan oleh kelompok

anda dalam satu bulan/tahun?

 Berapa biayanya ?

 Bagaimana pengaturan dalam kelompok anda ?

2. Di Pasar mana anda menjual produk-produk anda sekarang ?

(kepada siapa anda jual produk tersebut?

3. Pasar (pembeli/konsumen) mana yang ingin anda capai?

4. Pertanyaan yang ingin anda tanya kepada ahli pemasaran.



Kelompok di bagi menjadi 5 produk yakni ikan, sapi, madu, krupuk dan VCO

yang merupakan produk dari desa mereka masing-masing, kemudian peserta

memilih sendiri mana produk yang akan di perankan.

Setelah istirahat makan siang, narasumber (Ibu Titi) memaparkan

materi “marketing” dan membuka sesi Tanya jawab untuk seluruh peserta.

Sesi Tanya jawab dimoderasi oleh Ibu Fithriyanti.

Diteruskan dengan presentasi hasil diskusi oleh masing-masing

kelompok berdasarkan komoditi yang dihasilkan.

Kelompok Madu di presentasikan  Tati

1. Produk yang dihasilkan Madu

 Produk dalam bentuk cair, amdu asli

 Kualitas madu asli hutan yang diambil dari sialang

 Produk yang dihasilkan lebih kurang 3.000 kg selama 9 bulan

 Harga produk Rp 10.000/kg

 Pengaturan dalam kelompok panen bagi hasil pemasaran sendiri-

sendiri.

2. Menjual produk ke luar provinsi  Tengkulak dan dalam provinsi mitra

kecamatan  Perorangan.

3. Konsumen yang dicapai kalangan menengah atas lewat

supermarket/Hypermarket

4. Pertanyaan yang akan diajukan pada fasilitator

 Bagaimana kwalitas yang bagus dan tahan lama itu?

 Komposisi kandungan madu?

 Bagaimana proses pembuatan madu cair menjadi madu jeli?

 Kiat-kiat apa agar harga produk cepat laku dan menguntungkan?

 Bagaimana cara mengurus hak paten dan registrasi?

Dalam memproduksi suatu produk

yang mesti lebih dahulu dilakukan

adalah mencari pasar atau konsumen

baru kemudian kita membuat

produk/produksi yang dibutuhkan,

pemasaran tersebut baik pada

tingkat lokal maupun tingkat

nasional, produk yang dihasilkan

harus kompetitif dan komperatif.



Kelompok Sapi di presentasikan  Nuhaili

Anggota :

1. Cik Mila

2. Mat Alim

3. Nuhaili

4. Leniza

5. Siti

Jawaban:

1. Produk Pengembanganbiakkan ternak sapi

 Produk induk Sapi

 Kualitas Sapi local dan bali

 Kualitas produk sapi yang sehat

 Produk yang dihasilkan pertahun satu sapi, menghasilkan satu ekor

sapi

 Pengaturan dalam kelompok biaya pengobatan

2. - Pasar tempat memasarkan pasar lokal Ujung Tanjung/pengusaha

- Pasar lokal Mangsang/Pedagang Lokal

3. Pasar di Ujung Tanjung dan ingin mencapai pasar yang lebih tinggi dari

tanjung raja

4. Pertanyaan yang akan diajukan kepada fasilitator ;

 Bagaimana cara meningkatkan harga produk sapi tersebut?

 Apa-apa saja yang harus dipenuhi agar harga sapi tersebut

meningkat?

Kelompok Ikan di presentasikan  Metiana

Anggota :

1. Metiana

2. Rusla

3. A.Dadang Suryana

4. Yusrizal

5. Iqbal



Jawaban :

1. Jenis Produk Ikan Bandeng Presto

 Bentuk produk

o Dalam kemasan plastic

o Siap dikonsumsi dan aman

 Kwalitas produk Bandeng tanpa duri.

 Produk yang dihasilkan dalam sebulan 225 kg/3 kelompok

 Biaya:

o Harga Ikan segar = Rp 6.000/kg

o Biaya Proses = Rp 4.000/Kg

o Bumbu = Rp 4.000/Kg

o Kemasan = Rp 2.000/Kg

Rp 16.000/kg  4 kemasan

2. Menjual produk ke pasar lokal desa dan dijual kepada konsumen

menengah ke bawah.

3. Pasar yang diinginkan dari pasar local (desa) ke provinsi.

4. Pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada pemateri yakni:

 Bagaimana cara meningkatkan kwalitas produk agar dapat

menembus pasar yang lebih luas?

 Bagaimana cara mendapatkan bantuan untuk meningkatkan hasil

produksi?

Kelompok VCO di presentasikan  Sumarni

Anggota :

1. Sopyan

2. Sumarni

3. Abbas. A.

4. Amat Sahil

5. Sartina

Jawaban :

1. Produk yang dihasilkan Virgin Coconut Oil (VCO)

 Bentuk : Suplemen minuman kesehatan

 Sudah ada : P-IRT

: Hasil Lab Sucofindo

 Produksi VCO satu bln 60 ltr x 2 klp – 120 ltr x 12 bln =1.440 ltr

 Rincian Biaya :

a. 1 buah kelapa : 500 x 10 buah = Rp 5.000,-

b. Upah Parut : 200 x 10 buah = Rp 2.000,-



c. Tenaga kerja untuk 10 Buah kelapa ( 1 ltr VCO = Rp 3.000,-)

Jumlah keseluruhan Rp 10.000,-/ltr

 Individu yang tergabung dalam kelompok yang di tampung oleh

rumah dagang (RD)

2. - Belum ada pasar/pemasaran masih ada masalah

- Menjual produk kepada masyarakat (pameran)

3. Pasar yang diingikan distributor tunggal

4. Pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada fasilitator.

 Bagaimana supaya produk VCO di pasarkan di tingkat nasional, dan

Go Internasional?

 Bagaimana supaya kwalitas VCO baik dan bersaing didalam

pemasaran?

 Bagaimana untuk medapatkan alat-alat penunjang produksi VCO?

 Bagaimana mendapatkan dana untuk menampung produksi VCO di

kelompok?

Kelompok Kerupuk Dipresentasikan  Sartina

Anggota :

1. Thamrin

2. Fendi

3. Sartina

4. Mardiah

5. Yessy

6. Linda

Jawaban :

1. Produk yang dihasilkan kerupuk kempelang

 Bentuk : makanan ringan

 Kwalitas : sedang tidak mengandung bahan pengawet pewarna

 Produk yang dihasilkan per bulan 75 Kg

 Biaya produksi Rp 1.250.000/per bulan

 Pasar individu.

2. – Pasar local dalam desa

- Pembeli tengkulak

3. Di pasar swalayan (Palembang)

4. Pertanyaan yang akan diajukan ke fasilitator.

 Bagaimana cara memasarkan produk ke swalayan?

 Bagaimana meningkatkan mutu produksi?

 Bagaimaan cara mendapatkan bantuan peralatan untuk

meningkatkan produksi kwalitas/kwantitas?



 Bagaimana cara mendapatkan label/sertifikasi POM, MUI,

Deperingdag.

Setelah diskusi dengan tema marketing, pada pukul 15.30 WIB acara

diselingi dengan menyanyikan lagu Ram… Sam…… Sam….. untuk memberi efek

relaksasi kepada peserta. Sesi ini dipandu fasilitator (Wardah)

Sambil benyanyi, peserta melakukan gerak tangan memegang kepala, bahu

dan dengkul. Dilanjutkan satu lagu tambahan dipandu fasilitator (ibu

Yandriani)

Up and Down

Up and down And shake shake shake 2x

Shake to the left

And the shake to the right

Turn around and shake…….. shake ……….shake……….

Ketika kalimat Up and down kedua tangan diangkat dan diturunkan, kemudian

ketika kalimat shake to the left and the shake to the right memutar

pinggang ke kanan dan ke kiri dan berputar.

Sesi sore hari ditutup pada pukul 16.30 WIB. SEbelum meninggalkan

ruangan. Peserta mengisi mood meter harian.

Mood Meter

Mood Meter Perempuan Laki-laki

Baik 12 10

Sedang - 1

Kurang - -

”RAM SAM SAM”

O…Ram…….Sam……Sam……..

O…Ram……Sam…….Sam……..

Guli……guli…….guli………guli…….

Ram…….Sam……Sam……..2x

O………E……..O………

O………E……..O………

Guli……guli…….guli………guli…….

Ram…….Sam……Sam……..



Senin, 10 Juli 2006

Acara dimulai pada pukul 08.30 WIB dengan review kegiatan yang

dipandu fasilitator (Dian Maulina). Satu orang peserta maju ke depan dengan

memegang pena, kemudian memngucapkan kalimat yang di dapat dari hasil

pelatihan sebelumnya, kemudian peserta tersebut memberikan kepada

peserta yang lain sesuai siapa yang diinginkannya untuk mereview kegiatan

sebelumnya, dan seterusnya.

Setelah paparan, dibuka sesi tanya jawab. Sesi dibatasi maksimal tiga

pertanyaan, dan akan ditanggapi oleh Bpk. Umar selaku penyaji.

1. Sofyan – Talang Lubuk, Banyuasin

a. VCO perlu higienis untuk itu perlu pelatihan agar VCO higienis dan

pelatihan air bersih?

b. Desa jauh dari puskesmas, tidak ada rumah untuk bidan, harapan

agar merehap rumah bidan.

2. Thamrin – Upang, Banyusain

 Perlu adanya alat Saring Air dari anggaran proyek air bersih dinas

kesehatan.

Jawab :

1. Untuk sementara bisa diatasi dengan penggunaan air bersih. Untuk

menghasilkan air bersih perlu sabut dan pasir untuk menyaring air dan

juga dibutuhkan arang sempol dan batubara.

Pukul 09.10 WIB, acara

diisi dengan paparan Bpk

Umar Husein, dari EU

Health Project CLIP -

Community Led Initiative

Project

yang aktif pada kegiatan

pemberdayaan masyarakat



2. Untuk kesehatan dalam hal MCK di daerah pedesaan MCK perairan di

darat berbeda dengan MCK di daerah Perairan baik air sungai dan air

rawa. Usulan berkaitan hal tersebut, akan dimuat dalam laporan

proyek.

Pukul 10.30 WIB, acara dilanjutkan dengan paparan materi

‘Perencanaan Tata Guna Lahan Desa’ oleh Pak Dendi Satria Buana selaku

Participatory Land Use Planning (P LUP ) Specialist SSFFMP, diteruskan

dengan sesi tanya jawab antara peserta dengan penyaji materi.

Pada kesempatan ini juga, Pak Saleh ; Training and Awareness

Specialist SSFFMP, memandu energizer dengan menyanyikan lagu EN TEL

LE MI. Peserta diminta bernyanyi sambil menggerakkan jari diiringi lagu,

Setelah istirahat makan siang, sebelum masuk ke sesi berikutnya,

pada pukul 13.45 WIB, fasilitator (Eva Engelhart), memandu peserta untuk

bernyanyi. Peserta berdiri membuat lingkaran dan masing-masing peserta

memegang spidol yang nantinya spidol tersebut digunakan untuk dipindahkan

ke peserta sebelah kanan dengan diringi lagu motivator desa. Makna dari

permainan tersebut bahwa adanya kekompakan dan kebersamaan.

En Tel Le Mi

Le Mi Fa Tol

Tol la Tol Til

Tol La Tol Do



Pukul 14.00 WIB, diteruskan dengan paparan materi “Peran Motivator

Desa dalam Penyadartahuan Pencegahan Karhutlah” oleh Bpk. Mochammad

Soleh ; Training and Awarness Specialist SSFFMP.

Seperti paparan sebelumnya, sesi ini juga dilengkapi dengan tanya

jawab peserta dan penyaji materi.

Setelah coffee break sore, kelompok berdiskusi mengenai RTL

(Rencana Tindak Lanjut) berdasarkan tiga kabupaten (OKI< MUBA< dan

Banyuasin).

Pukul 16.00 WIB, peserta bersiap-siap berangkat kembali ke

Palembang menuju Hotel Selatan untuk mengikuti Lokakarya hari berikutnya

di SSFFMP Training Room Palembang bersama gender Resource Persons/

GRPs dari MSF 3 Kabupaten, BPTP, dan NGO selaku pendamping kegiatan

kelompok di wilayah prioritas SSFFMP

Mood Meter

Mood Meter Perempuan Laki-laki

Baik 12 11

Sedang - -

Kurang - -



ANNEX

BIODATA PESERTA

Training Peningkatan Kapasitas Motivator Desa yang

Berwawasan Gender Dalam Pengelolaan dan Pengendalian Karhutlah

Indryasari Hotel, Inderalaya 06-10 Juli 2006

No Nama/

Tempat, tanggal lahir
Utusan Alamat

1 Cik Mila

Ujung Tanjung, 5 Maret 1950

Desa Ujung Tanjung Dusun IV RT.07 RW.04 Desa Ujung Tanjung

Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI

HP . 081532986410

2 Mat Alim

Jateng, 5 September 1953

Desa Mangsang Dusun I Desa Mangsang Kecamatan Bayung

Lincir Kabupaten MUBA

HP. 085225718445

3 Marudut H. Panjaitan

Simarmbum, 15 Januari 1970

Desa Muara Medak Dusun I Muara Medak Kecamatan Bayung

Lincir Kabupaten MUBA

HP. 081373633159

4 Parida

Desa Deling, 23 Februari 1980

Desa Ulak Kemang Kampung I Desa Ulak Kemang Kecamatan

Pampangan Kabupaten OKI

HP. 081977721852

5 Rusla

Ulak Kemang,

Desa Ulak Kemang Desa Ulak Kemang Kecamatan Pampangan

Kabupaten OKI HP. 085267519811

6 Sartina

Palembang, 8 Desember 1965

Desa Upang Jalur 11 Dusun I Desa Upang Kecamatan

Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin

HP : 081373606927



7 Sumarni

Tanjung Pandan,

1 September 1974

Desa Talang Lubuk Dusun II Desa Talang Lubuk Kecamatan

Muara Telang Kabupaten Banyuasin

HP. 081367795444

8 Sofyan Sahibul

Talang Lubuk, 14 September

1971

Desa Talang Lubuk Dusun II Desa Talang Lubuk Kecamatan

Muara Telang Kabupaten Banyuasin

HP. 0813 67417784

9 Thamrin Arisondi

Upang, 10 Oktober 1962

Desa Upang Dusun IV Upang Kecamatan Makarti Jaya

Kabupaten Banyuasin

Telp. 081377533369

10 Tati Yusmira

Karang Anyar (MUBA),

7 Desember 1981

Desa Pagar Desa Desa Pagar Desa Kecamatan Bayung LIncir

Kabupaten MUBA

HP. 081373340008/085267985053

11 Heru Slamet

Klaten, 22 Januari 1966

Desa Riding Desa Riding Kecamatan Pampangan OKI

Hp 081977786074

12 Metiana

Ulak Jermuh, 4 Maret 1972

Desa Simpang Tiga Makmur Desa Simpang Tiga Makmur Kecamatan OKI

Tlp: 0711-7077356

HP : 081532951801

13 Nuhaili

Ujung Tanjung, 1 Feb 1967

Desa Ujung Tanjung Desa Ujung Tanjung Dusun III RT 10

Kabupaten OKI

14 Yulindayati

Sekayu

Desa Bayat Ilir Desa Bayat Ilir

15 Abbas. A

Muara Telang, 10 Okt 1975

Desa Prajen Jaya Desa Prajen Jaya, Dusun I Rt.02 Kabupaten

Banyuasin. HP : 085267406820

16 Siti Nur Asfat

Yogyakarta, 16 Des 1987

Desa Mangsang DEsa Hijrah Mukti Dusun IV Rt 12

Kabupaten Banyuasin.

HP : 081367214093



17 Amat Sahil

Muara Telang, 15 Maret 1974

Desa Muara Telang Desa Muara Telang, Kec Muara Telang, Kab

Banyuasin

Hp. 081927637575/081977726647

18 Mardiah

S.Pedada, 07 Sept. 1981

Desa Simpang Tiga Jaya S.Pedada Desa Simpang Tiga Jaya

Kecamatan Tulung Selapan Kab. OKI

Hp. 08194827340

19 Yesi Karmila

Simpang Tiga, 20 Mei 1980

Desa SimpangTiga Desa SimpangTiga Dusun II Kab. OKI

Tlp. 0711-7313981

Hp; 081632226009

20 Ikbal Nadi Imron

Bayat Ilir, 26 Juni 1966

Desa Bayat Ilir Dusun I Rt 02 Desa Bayat Ilir

21 A.Dadang Suryana

Kaliberau, 11 Juni 1976

Desa Kaliberau Desa Kaliberau Rt 06 Kec. Bayulincir

Kab.MUBA

Hp.08136661452

22 Yusrizal

Efil, 12 Januari 1977

Desa Pagar Desa Desa Pagar Desa Kab MUBA

23 Leniza

Rantau Alai, 26 Juni 1987

Desa Muara Medak Desa Muara Medak, Kec. Bayunglincir Rt

03,Kab MUBA

Hp.081373633159

24 M. Effendi

Palembang, 10 Agustus 1959

Desa Simpang Tiga Desa Simpang Tiga Dusun II, Kab OKI

HP. 0816 32108894








