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EXECUTIVE SUMMARY

SSFFMP continue effort to improve women’s participation and coordination in

FM and SNRM through applying WID, GAD, and Gender Mainstreaming or

PUG. This report focused on “Strategy and policy to enhance women’s

participation and coordination in FM and SNRM.” To obtain the strategy and

policy, some activities implemented according to ToR (Annex – 5).

Conclusions

1. Problems in Related Institution, Province, and District

Majority of Stakeholders at province and district newly comprehend basic

concept of gender, even by partial. Is opened by that if gender only studies

about woman. Another said that gender is an effort to push women to work

outside but men will not support them since they are not ready to get the

effects.

However, some counterparts (CPs) appreciate the gender issues and suggest

that gender should be actualized in real activities/programs.

Generally, stakeholder in related province and district by SSFFMP

comprehend the existence of INPRES (Presidential Instruction) number

9/2000, means trust for implementation PUG in executed program. But they

faced on two problem, first, from woman herself who always refuse the

chance given, especially when they are pregnant or have children under five

years age. Despitefully women managed themselves not to have other activity

outside household and higher social status than their husband (as they

believed). Second, number of competent women in most related institution is

less than men.

That religion/belief made as reference in implementation of PUG also

emphasized by most supervisors, because religion/belief has an order of how

men and women shall owning behaviours.

Above perception caused by the lack of understanding fully or totally about

gender, like seen by amount of staff got knowledge about gender is very finite.

In Forestry Services, only 4 from 184 staff get knowledge, in Bapedalda only 2

from 51 staff, in Plantation Services also newly two staff. All staffs were who

facilitated and trained on gender issues, by SSFFMP except one female of

Forestry staff and one male of Plantation staff had been trained in India and

Jakarta before being involved in SSFFMP.

Unfortunately, those who already have better understanding about gender

have not any power to implement GM while those who have no fully

understanding of gender mainstreaming have power as decision makers in
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implementation of GM. This is one of problem in implementing GM. As the

consequence, there were no indicators of gender integration in planning,

budgeting, and no support for women to increase their competence.

2. Experience of Implementation PUG by Dissimilar Institution

The body of Litbang DEPTAN (The Agency of Agricultural Research and

Development) namely AARD have started to define the gender since year

1980 but not get enough attention from stakeholder. Early year of 2000

gender was modified become SAGA (Socioeconomic and Gender Analysis)

and AARD form SAGA Core Team or SCT in charge of socialize and SAGA

implementation in BPTP residing in 26 Province in Indonesia. At December

2000, SCT work along by Women Study Centre of Gajah Mada University

conduct SAGA training for some staff BPTP from all of Indonesia cover 18

TOM, 119 TOT, and 416 staff. Evaluate done by year 2004, the result is

inappropriate of expectation because among other things participle not obtain

the support in implementation PUG in research activity.

Some experiences proved that it was not easy to integrate PUG for

stakeholders at Province level, hence Bappenas RI (Body of National

Development Planning of Republic of Indonesia) (2001) developed method of

Gender Analysis Pathway (GAP) or gender analyze job. GAP present steps in

implementation PUG, started with recognition until understanding PUG.

PUG have applied in DEPTAN (Department of Agriculture and DEPHUT

(Department of Forestry) through cooperation of Bappenas RI and Women's

Support Program II, result of opened at Annex – 2, but there was no report on

evaluation so far

3. Experience with Stakeholder in Integrating Gender Approach

Majority Stakeholders at district level that work along by SSFFMP as if BPP,

PKK, BPMD, and Deperindagkop comprehend the concept of PUG (there no

delegation from province), but still need guidance to always involve amount of

target group explicitly. However, some planning with integration of gender in

their respective institution was outlined by stakeholders from BPP, PKK,

BPMD and Deperindagkop.

4. Cooperation among Women Empowerment Biro (BPP) and Women

Study Centre (PSW) in Improving Integration Gender on the

Governmental Plan

BPP at OKI district have blazed the way cooperation by PSW since 2001 in
pushing sensitivity stakeholder in district level about gender issues by publish
a book of profile and women status. This book used as database to make
proposals for some activities related with gender in order to get budget from
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APBN/APBD. Gender equity and equality have been socialized to 850 people
(DPR, KADIS, sub-district chief, BPD, KADES, religion leader, society leader
(pemuka adat) and Tim Penggerak PKK) since 2001–2006. These activities
supported by APBN/APBD budget. Similar activity conducted by BPP MUBA,
while BPP Banyuasin will start to work along by PSW in 2007 but that way
since 2004 have done the socialization gender to PKK and religion teacher as
much 40 people per year.

To invite stakeholders as participants by using the highest level power to sign
the invitations. For example if DPR, head of sub district, and head of
institution, as participants so the invitation letter will be signed by Bupati (head
of district) and mentioned that Bupati will open the workshop directly. Other
strategy was to invite Gender Resource Person from Jakarta (Meneg PP);
Women Empowerment Department.

5. Policy and Strategy for further Women Participation in FM and SNRM

as Described from Concept until Implementation

Taking part of women start from planning come up with the implementation
program have been executed by PPK (Program Pengembangan Kecamatan)
or subdistrict development program’s budget based on mandate SK. BAPEDA
No. 414. 13. This program was strongly recommended that 50% of women
had to be involved in planning and realization of PPK budget. Women’s
participation ware monitored through their attendance on meetings at sub
district. If number of women attended the meeting less than 50%, proposal
raised will not followed-up. However, women who have already involved didn’t
get cash money benefit as men got. For example, budget used to build a
bridge, men took responsible for all materials, labours, and received cash
money as benefit. While women get nothing except “happiness” since their
children can go to school easily.

Only 10% fund from PPK which deflect exploited by women peculiarly,

through activity PKK, especially in the form of “saving and lending” (micro

finance credit).

6. Guidance for SSFFMP to Accommodate Local Knowledge in

Integrating Issue and Aspect Gender

Local knowledge which shall be considered by SSFFPM go together with
gender issues is to stare at some peoples’ opinion in community that most
men thought that women could not be the head of men and most women
thought that they should not have more activities outside and get higher status
level than men.

Recommendation
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1. To Increase Understanding of Stakeholders, Counterparts, and

Related Institution to Improve Women Participation in Related

Institution with Interconnected to FM and SNRM

Conducting workshop "Facilitating of Implementation of Gender Analysis Path

Way (GAP)" in related institution by SSFFMP, that is Plantation, Forestry,

Agriculture, BPP, Bappeda, and Bapedalda. Through the workshop, related

institution will obtain the understanding about gender provided and data (open

eye data) showing staff role pursuant to gender in each institution

interconnection with FM and SNRM and existing difference. From difference

data, concept on how PUG implementation adapted for target of FM and

SRNM were created

Workshop management will conducted by BPP since they have capacities in

disseminating information related to the gender. In GAP workshop, shall invite

the GRP from PSW, ISTE or NSTE but properly also invite the GRP from

Team of Human Resources Empowerment of Department of Agriculture.

Related institutions provide “child care” facility in office hours (its levying

deflect conducted to work along by Dharma Wanita which exist in every

institution) to enable women staffs have more time to actualize her capacities

in activity of FM and SRNM.

Related institution at province and district level give more chances by sending
women staffs to get knowledge related with the competent needed by FM and
SRNM, especially in GIS and LUP.

Related institution improve the amount of women staffs owning interest to

support the activity SSFFMP by proposing to recruit the women staffs from

centre of government (ministry) owning interest in supporting activity of FM

and SRNM to work in province or district. Others conduct the cooperation with

the university to apply the “Sarjana Bangun Desa” (Master Develop the

Countryside), that is master of new origin South Sumatra arch graduate from

the university owning interest needed in supporting activity of FM and SRNM

is urged/required/obliged to put hand to the related institution.

2. To Increase Woman Participation and Coordination in Policy and

Strategy

of FM and SRNM

BPP of Province and District as institution which have competence to

implement gender issue shall socialize the importance of INPRES

(Presidential Instruction) number 9/2000 to related institution seriously, for

example through direct visit to related institution and or equipped by the

brochure/sticker.
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BPP of Province and District continue to improve the amount stakeholders,

decision maker, and related institution that comprehend PUG by various

means of socialization.

BPP shall work along by PSW to peculiarly to provide the basic data

information “open eye data” about role and difference gender in FM and

SRNM more detailed, then make the activity priority. Hereinafter make

proposal and propose to related institution to obtain the fund for activity

execution.

Related institutions have to follow-up programs of gender integration that have
been agreed (during workshop MSF GRP and Stakeholders, 11-12 of July
2006) and create more cooperation.

Cooperation by Bappeda shall be improved by integrating activity which have

been agreed on (between SSFFMP and related institution) into program PPK,

this matter to guarantee the sustainability gender integration.

3. Accommodating Cultural Viewpoint (Religion Teaching) in Every

Activity with interconnected the Gender in the Way of Following

Inviting expert gender who own gender knowledge from the aspect of look into

the religion to give the understanding gender to all ordinary religion teacher

namely “Ustadz” who usually gives discourse to related institution of SSFFMP

and share to them that gender do not oppose against the religion teaching

Accommodate the opinion, view, support, and suggestion from all Ustadz

about gender, then use it as gender knowledge from the aspect of look into

religion.

To disseminate gender concept that has been equipped by the religion

viewpoint to related persons (Supervisor, counterpart, and MSF) throughout

seminar and or in each meeting chance.

RINGKASAN EKSEKUTIF
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Pendahuluan

Urgensi gender mainstreaming dalam setiap lini pembangunan telah
ditetapkan melalui INPRES No. 9 Th 2000. SSFFMP sebagai salah satu
program pembangunan khususnya dalam bidang pengelolaan kebakaran
hutan dan lahan di Sumatera Selatan, sejak tahun 2004 telah
mengintegrasikan gender dalam implementasi proyek. Kegiatan integrasi
gender dilakukan sesuai dengan rekomendasi hasil PRA/Participatory Rural
Appraisal yang mengakomodir kerangka analisis gender. Tahun 2006 perlu
dilakukan evaluasi terhadap kemajuan yang dicapai sebagai dasar
rekomendasi ke depan dalam meningkatkan integrasi gender di tingkat desa
dalam pengelolaan lahan dan kebakaran hutan. Evaluasi kemajuan dilakukan
di 3 desa, masing-masing Muara Medak, Ujung Tanjung dan Muara Telang
yang mewakili Kabupaten MUBA, Banyuasin dan OKI yaitu dengan
membandingkan kondisi saat PRA dilakukan dengan fakta saat evaluasi dan
pendapat masyarakat .

Kesimpulan

Desa Muara Medak

Di Desa Muara Medak direkomendasikan 6 kegiatan, dimana 5
kegiatan menunjukkan fakta progres yang bagus dan semuanya berdampak
positif. Satu rekomendasi yang belum ditindaklanjuti adalah membuktikan
apakah jam kerja ♀ masih lebih banyak dari pada ♂, namun demikian 
disamping 5 progres kegiatan yang direkomendasikan diperoleh 4 fakta yang
merupakan dampak dari adanya intervensi implementasi gender yaitu: 1) ada
kios saprodi; 2) ada balai pertemuan, 3) ♀ mendapat akses terhadap
penyuluhan dan 4) terbentuknya kelompok wanita tani. Ke lima progres yang
dicapai sebagai berikut:

1. Pada saat PRA/Partisipatory Rural Appraisal ♀ kurang dilibatkan 
dalam pengambilan keputusan di masyarakat dan keluarga dibanding
♂ namun setelah intervensi tentang penyadaran gender dijumpai
adanya pemahaman pengertian dan implementasi konsep gender
terbukti dari laporan masyarakat dan aparat desa bahwa perempuan
mengemukakan pendapat dan memberikan sumbangan dalam
pengambilan keputusan dalam pertemuan di tingkat desa seperti rapat
desa, perayaan hari-hari besar , bahkan sampai di tingkat paling
bawah seperti kelompok tani pada tahun 2006. Disamping itu diperoleh
fakta bahwa kelompok tani padi yang semula hanya laki-laki, saat ini
dijumpai anggota kelompok tani 45% ♀, bahkan  tumbuh satu  
kelompok tani “saga” yang 100% ♀ dengan berbagai program  
diantaranya usahatani palawija dan tanaman obat-obatan.

2. Sebelum intervensi ♀ kurang berpartisipasi secara kualitatif dan 
kuantitatif dalam lembaga di desa, misal dalam pelatihan dan
penanggulangan kebakaran hutan namun setelah intervensi dijumpai ♀ 
sebagai pengurus RMU, ♀ diperkenalkan dengan peralatan kebakaran
dan memperoleh akses menonton film pencegahan kebakaran hutan.
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3. Kondisi gender saat PRA dilaporkan bahwa tanggung jawab mencari
nafkah dominan ♂ walau perempuan terlibat dalam kegiatan produktif
namun setelah intervensi kegiatan CD/Community Development
melalui RMU, meningkatkan penghematan biaya penggilingan dari
biaya transportasi Rp 50.000 untuk menuju tempat penggilingan (dulu)
dan membatasi dana konsumsi rokok suami karena jika dulu yang
menggilingkan padi suami sekaligus membeli rokok maka sekarang
diambil alih oleh istri yang sekaligus membelikan rokok untuk suami.
Hal ini berarti diperoleh peningkatan peranan ♀ dalam mengatur 
sumberdaya keluarga.

4. Saat PRA dilaporkan kontrol terhadap sumberdaya dalam hal sarana
prasarana, sumberdaya alam maupun manusia misalnya terhadap
tanah lebih dominan ♂ dari pada  ♀ namun pada tahun 2006 diperoleh 
fakta 14% ♀  tim pengarah , 10% ♀ sebagai  tim teknis dan  29% ♀ 
sebagai tim perumus dalam kegiatan LUP/Land Use Planning.

5. Kondisi gender menurut laporan PRA “ prioritas kebutuhan ♀ dan ♂ 
disamakan “ namun setelah ada intervensi kegiatan berperperpektif
gender kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan ♀ terbukti kelompok 
♀  menanam bumbu dapur /apotik hidup  dan menanam bibit karet 
sesuai dengan yang diinginkan.

Desa Ujung Tanjung

Di Desa Ujung Tanjung juga direkomendasikan 6 kegiatan, dimana 5
kegiatan menunjukkan fakta progres yang bagus dan semuanya berdampak
positif. Satu rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (sama dengan di Desa
Muara Medak) adalah membuktikan apakah jam kerja ♀ masih lebih banyak 
dari pada ♂, namun demikian disamping 5 progres kegiatan yang 
direkomendasikan diperoleh 3 fakta yang merupakan dampak dari adanya
intervensi implementasi gender yaitu : 1) peningkatan pendapatan dari ternak
sapi, 2) ada kegiatan investasi membeli bibit karet yang dilakukan oleh ♀ 
dan, 3) sekolah TK yang semula belum formal menjadi formal. Ke lima
progres yang dicapai adalah:

1. Kondisi gender saat PRA (2004) ♀ kurang dilibatkan dalam pengambilan
keputusan di masyarakat maupun keluarga dibanding ♂.  Setelah aparat 
desa, pemuka desa dan pemuka adat mendapat pengertian gender telah
tumbuh berbagai kegiatan nyata mengikutsertakan perempuan dalam
kegiatan pembangunan masyarakat desa. Saat ini setiap ada rapat desa
perempuan ikut serta , dulu tidak ada perempuan yang hadir. Kelompok
perempuan yang sejak dulu ada seperti kelompok rebana, arisan,
pengajian, rukun kematian di setiap dusun yang semula mati suri
sekarang sudah hidup dan maju.
 Dari kegiatan pendampingan dalam dinamika kelompok , kelompok

telah mempunyai struktur kepengurusan, jadwal kegiatan dan
pembukuan yang mantap. Kelompok rebana yang tampak maju
dengan kegiatan rutin dan baju seragam telah mendapat undangan
dalam menyemarakkan pesta adat pernikahan. Kegiatan semakin
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maju karena dari hasil penghiburan uang dimanfaatkan untuk
kemajuan kelompok termasuk melengkapi alat-alat yang diperlukan.

 Kelompok pengajian saat ini telah mempunyai ketua, sekretaris dan
bendahara dan kegiatan simpan pinjam.

 Kegiatan rukun kematian telah mampu menyumbangkan dana untuk
keluarga yang terkena musibah sebesar Rp 650.000/KK yang terlebih
dahulu ditalangi oleh kelompok baru kemudian dimintakan iuran
kepada anggota.

 Dalam organisasi PKK telah ada seksi SPP (simpan pinjam
perempuan) setelah mereka mendapatkan pelatihan dinamika
kelompok.

 Sekolah taman kanak-kanak yang semula tidak ada pengurus, bersifat
informal, guru tidak dapat honor setelah mendapat pendampingan
dibuatkan organisasi lalu didaftarkan ke Kecamatan. Hasilnya setelah
satu tahun TK diresmikan dan para guru mendapat gaji .

2. Sebelum intervensi dilaporkan Kurangnya partisipasi kualitatif dan
kuantitatif ♀ dlm lembaga desa sekarang diperoleh fakta ada 2 ♀ sebagai 
anggota BPD dan 20% ♀ di LUP.

3. Untuk merespon kondisi gender yang dilaporkan PRA bahwa tanggung
jawab mencari nafkah dominan ♂ walau perempuan terlibat dlm kegiatan
produktif telah dilakukan Pelatihan ERT kepada pasutri dimana mereka
hendaknya berembug dalam kegiatan produktif dan pendapatan.
Disamping teori juga diberikan kegiatan aksi yang dilakukan oleh
komponen CD yang memberi 8 ekor sapi kepada 8 pasutri .
Pemeliharaan ternak dalam satu kandang kelompok telah meningkatkan
komunikasi lebih intensif antar suami istri maupun antar anggota .

4. Dilaporkan kontrol terhadap sumberdaya baik dalam hal sarana prasarana,
misalnya terhadap tanah lebih dominan ♂ .  Fakta tahun 2006 LUP telah
mengikutsertakan perempuan dalam menentukan batas desa dan
mengenal berbagai alat pengukur GPS , sebanyak 20% komite pengarah
dan 20% tim teknis adalah perempuan. Kepala desa dan masyarakat
menunjang dan senang karena dengan adanya tapal batas akan
mengurangi sengketa dimasa yang akan datang seperti yang sering terjadi
di desa tetangga.

5. Untuk merespon kondisi dimana prioritas kebutuhan ♀ dan ♂ disamakan , 
dilakukan intervensi pelatihan ERT/Ekonomi Rumah Tangga dan kegiatan
CD yang akhirnya dapat memberikan kesempatan ♀ dan ♂ berembug 
dalam menentukan prioritas kegiatan. Diperoleh fakta ♀ yang
memanfaatkan hasil usaha ternak untuk investasi di perkebunan karet
yaitu untuk membeli bibit karet.

Desa Muara Telang
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Dari 12 kegiatan yang direkomendasi, 2 berkaitan dengan kondisi
alam (sarana transportasi dan air ) dan 10 berkaitan dengan gender dimana
7 diantaranya sama dengan di Desa Muara Medak dan Ujung Tanjung
sedangkan 3 lainnya yang secara eksplisit dikemukakan adalah tidak ada ♀ 
tani terlibat dalam kelompok tani , kelompok tani tidak aktif dan kegiatan
produktif ♀ dan ♂ belum optimal.

Kegiatan pelatihan peningkatan pengetahuan gender yang diberikan
melalui berbagai seminar dan workshop sebagaimana diberikan pada desa
proyek lainnya belum memberikan hasil dalam mengaktifkan berbagai
kelembagaan desa seperti yang dijumpai di Desa Muara Medak dan Ujung
Tanjung. Hal ini disebabkan motivator yang bertugas di desa setiap tahun
berganti karena motivator pindah ke luar desa sehingga pembinaan kurang
optimal. Disamping itu motivator hanya satu orang laki-laki sementara di Desa
Muara Medak dan Ujung Tanjung 2 orang yang terdiri dari laki-laki dan
perempuan. Namun motivator tahun 2006 secara langsung sudah
mengikutsertakan perempuan karena kebetulan menjabat sebagai Sekdes
sehingga mempunyai akses langsung dalam mengikutsertakan perempuan
dalam pertemuan dan kegiatan di desa walaupun diakui tidak mudah. Mula-
mula perempuan yang bersedia hadir dalam pertemuan desa hanya yang
berpendidikan setingkat SLTA dan SMP dan namun sekarang sudah ada
yang hanya sekolah SD walaupun jumlah baru 3 orang perempuan yaitu istri
perangkat desa (kaur pembangunan), dan 2 istri BPD.

Diperoleh progres yang sangat bagus dan berdampak positif dari 3
kegiatan berikut :

1. Jika semula tidak ada ♀ tani terlibat dalam kelompok tani , saat ini sudah 
ada 5 kelompok tani dimana 2 kelompok yang mempunyai anggota
perempuan dengan kegiatan utama usahatani padi (pengenalan teknologi
dan bantuan alsintan). Bahkan ada perempuan berperan di berbagai
lembaga yang semula di dominasi laki-laki. Pengurus UPJA di ketuai oleh
seorang perempuan yang didampingi oleh bendahara yang juga
perempuan.

2. Kelompok tani yang dilaporkan tidak aktif, melalui kegiatan komponen CD
diperoleh perubahan bagus untuk kelompok binaan maupun non binaan
dalam usahatani padi. Keinginan masyarakat untuk merubah jenis bibit
dari padi lokal ( kuning, awan, perak, bone, ketek sawo) ke unggul
terutama jenis ciherang, IR 42 telah terealisir. Pola tanam dari hanya padi
menjadi padi dan palawija.

3. Jika sebelum ada intervensi kegiatan produktif ♀ dan ♂ dilaporkan belum 
optimal, dimana sebelum ada traktor perempuan dan laki-laki ikut terjun
dalam persiapan dan pengolahan lahan yang memerlukan waktu 1
bulan/ha, setelah ada traktor perempuan dan laki-laki hanya
menyempurkakan dan perlu waktu 1 hari. Kuantitas padi yang dihasilkan
lebih banyak dan kualitas padi lebih bagus. Dana yang dikeluarkan untuk
olah lahan dulu 400.000 sekarang hanya 250.000.

 RMU yang sangat bermanfaat menggugah kelompok non binaan
untuk memiliki RMU sehingga jumlah di desa meningkat dari 4 buah
tahun 2004 menjadi 10 buah pada tahun 2006.
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 Power Thresher menggantikan perontok padi yang semula memakai
Gebug /banting pada kayu dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan
dalam waktu 2 jam kemudian di ayak dan di tampi untuk memisahkan
kotoran atau padi yang hampa lalu di karungin, ini merupakan dominasi
perempuan perlu waktu 30 menit . Sekarang tinggal mengupah Rp
2000/50 kg sehingga perempuan mempunyai waktu luang untuk
mencari upahan di lahan tetangga sebagai tenaga tanam, memanen
dan merumput dengan upah Rp 20.000 ( 7 jam kerja).

Rekomendasi

Untuk memperoleh progres integrasi gender secara maksimal diperlukan
usaha-usaha sebagai berikut:

 Memilih motivator yang berkomitmen kuat terhadap keberhasilan
program dan bersedia mengikuti seluruh program pembinaan sampai
mereka merasa yakin bahwa telah memiliki kemampuan “baik sekali“
untuk menstransfer dan mengimplementasikan kemampuannya dalam
kegiatan berperspektif gender.

 Jumlah motivator dalam satu desa hendaknya 2 orang yang terdiri dari
laki-laki dan perempuan.

 Motivator hendaknya mempunyai status dalam kepemimpinan desa
baik formal (aparat desa, PPL) maupun non-formal (ketua kelompok
perempuan) agar mempunyai peluang untuk mengaktualisasikan
kemampuannya dalam mengimplementasikan program berperspektif
gender.

 Secara simultan anggota kelompok di semua lokasi proyek diberikan
pelatiham gender sehingga mereka bisa menjemput “bola“ atau
merespon misi yang dibawa oleh motivator, LSM pendamping, aparat
desa serta komponen proyek lebih cepat sehingga memberikan hasil
yang maksimal.

 Hendaknya dilakukan Studi banding antar lokasi proyek agar mereka
saling memetik keberhasilan atau “success story“ yang dicapai oleh
masing-masing desa sebagai dasar untuk melangkah lebih maju.

 Di Muara Medak, balai pertemuan hendaknya sekaligus difungsikan
sebagai ajang promosi kegiatan berperspektif gender dan tempat
singgah masyarakat sehingga difusi teori maupun implementasi cepat
meluas di masyarakat. Sementara fungsi kios saprodi hendaknya
semakin diperluas pelayanannya baik kepada anggota kelompok
binaan maupun non-kelompok. Dampak keberhasilan kelompok yang
telah melahirkan kelompok non-binaan perlu diperluas mengacu
kepada langkah keberhasilan yang telah ditempuh sebelumnya.

 Di Desa Ujung Tanjung kegiatan produktif untuk perempuan yang
berkaitan dengan usaha perkebunan karet perlu dipupuk sehingga
berhasil dan dapat dijadikan contoh signifikan untuk pencegahan
kebakaran hutan. Sedangkan untuk memenuhi keinginan masyarakat
untuk berternak ayam hendaknya diarahkan ke intensifikasi ternak
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ayam buras, karena mayoritas masyarakat telah mempunyai aset
sehingga hanya memerlukan fasilitasi teknologi yang intensif. Alasan
lain karena usahaternak ayam yang tidak intensif merupakan peluang
besar bagi terjadinya wabah flu burung yang sangat berbahaya bagi
manusia. Keberhasilan usaha menghidupkan kelompok yang telah
mati suri perlu diimplementasikan dalam menginisiasi kegiatan
berperspektif gender di bidang lainnya yang potensial di desa.

 Di Muara Telang, fakta adanya dampak perluasan implementasi
teknologi padi serta alsintan perlu dievaluasi dari aspek keterlibatan
fisik (alokasi waktu), ekonomis maupun terhadap peran ♀ dan ♂ 
dalam pengambilan keputusan terhadap sumberdaya keluarga untuk
meyakinkan bahwa peran ♀  telah meningkat dari kondisi sebelumnya.  
Keberhasilan tersebut akan sangat berarti bagi pengembangan
kegiatan berperspektif gender di seluruh lokasi proyek.

The progress of gender integration in selected priority villages in
regards to land and forest fire management

PROGRES INTEGRASI GENDER DALAM PENGELOLAAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN

(Kasus di Tiga Desa SSFFMP)
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

SSFFMP bertujuan “membuat suatu model pengelolaan sumberdaya
hutan dan lahan yang berkelanjutan dan lestari untuk dapat mengurangi
dampak negatif dari kebakaran terhadap lingkungan alam dan sosioekonomi”.
Salah satu strategi yang ditempuh adalah mengintegrasikan gender dalam
implementasi proyek, dengan tujuan agar laki-laki dan perempuan dapat
berperan dan mempunyai akses yang sama dalam mencapai tujuan proyek.
Agar upaya yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat
, sebelum implementasi proyek terlebih dahulu dilakukan Participatory Rural
Apraisal (PRA) dengan Kerangka Analisis Gender (KAG) untuk mengetahui
existing condition laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil yang
direkomendasikan melalui PRA, dilakukan integrasi berbagai kegiatan
berwawasan gender yang diimplementasikan oleh komponen proyek.

Tahun 2006 merupakan tahun ke empat perjalanan proyek sehingga
timbul pertanyaan : sejauhmana keberhasilan integrasi gender telah dicapai?
Apakah faktor penghambat dan pendorong dalam mengintegrasikan gender?
Serta langkah bagaimana yang perlu ditempuh dalam mencapai keberhasilan
integrasi gender secara maksimal?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut
telah dilakukan kegiatan evaluasi.

1.2. Pendekatan

1.2.1. Penentuan Desa

Untuk memperoleh lokasi yang representatif dipilih desa binaan
SSFFMP yang memenuhi empat kriteria berikut :

1. Desa memiliki baseline data yang diperoleh melalui PRA dengan
mengimplementasikan Kerangka Analisis Gender (KAG) . Hal ini
dijadikan pertimbangan agar diperoleh data awal yang valid sebelum
dilakukan upaya peningkatan peran gender yang selanjutnya dijadikan
sebagai data pembanding dengan data yang diperoleh setelah
dilakukan upaya peningkatan peran gender.

2. Merupakan model desa integrasi SSFFMP, dimana beberapa
komponen proyek SSFFMP mengimplementasikan kegiatan
berwawasan gender.

3. Merupakan desa rawan kebakaran yang didasarkan pada jumlah hot
spot (Lampiran 1).

4. Terdapat motivator desa yang telah dibekali konsep gender

Berdasarkan kriteria diatas dipilih 3 desa yaitu Muara Medak, Ujung
Tanjung dan Muara Telang yang masing-masing mewakili Kabupaten MUBA,
OKI dan Banyuasin.

1.2.2. Data/informasi
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Untuk mengetahui progres integrasi gender, garis besar data yang
dicermati dan informasi yang dikumpulkan difokuskan pada perbedaan
kondisi gender pada saat PRA dibandingkan dengan kondisi saat evaluasi
dan persepsi terhadap dampak yang terjadi (positif, netral atau negatif).

Sumber data adalah hasil pengamatan langsung dan penilaian serta
pendapat dari penerima program (beneficieries) integrasi di tingkat desa yaitu
kelompok masyarakat, motivator, pemimpin informal di tingkat desa yaitu
tokoh masyarakat , tokoh agama dan perangkat desa .

II. UPAYA DALAM MENINGKATKAN PERAN GENDER

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan peran gender didasarkan
pada kondisi gender dan rekomendasi untuk meningkatkan peran gender
yang diperoleh dari hasil PRA/Partisipatory Rural Appraisal (Pusat Studi
Wanita Universitas Sriwijaya, 2004). Secara umum untuk merespon
rekomendasi yang dikemukakan dilakukan 2 kegiatan utama yaitu
peningkatan pengetahuan tentang gender yang dilakukan oleh komponen
gender dan implementasi kegiatan berwawasan gender sesuai dengan
potensi desa oleh seluruh komponen SSFFMP.

2.1. Peningkatan Pengetahuan Tentang Gender

Peningkatan pengetahuan tentang gender diberikan kepada motivator,
tokoh masyarakat (Toma), dan aparat desa di seluruh desa binaan termasuk
3 desa yang dievaluasi dengan materi yang sama dan dalam waktu yang
bersamaan. motivator diharapkan menjadi ujung tombak dan mitra dalam
mengimplementasikan kegiatan integrasi jender di tingkat desa maka mereka
mendapatkan pelatihan dan binaan lebih intensif dari pada toma dan aparat
desa yang hanya memperoleh pengetahuan tentang penyadaran gender
(gender awareness). Dengan memiliki pengetahuan tentang gender para
toma dan aparat desa diharapkan mendukung dan membantu serta
bekerjasama dengan motivator mengimplementasikan konsep gender dalam
program di wilayah mereka. Disamping itu kesiapan wawasan dan
pengetahuan tentang gender yang dimiliki oleh pengambil keputusan di
tingkat desa juga diharapkan lebih cepat merespon kebijakan dari pengambil
keputusan di tingkat lebih atas, yaitu kecamatan, Kabupaten dan Propinsi
yang juga dibekali pengetahuan tentang gender

Mengingat pengetahuan motivator sangat memegang peranan dalam
keberhasilan program maka mereka telah diseleksi dan memenuhi kriteria
yang ditetapkan (Lampiran 2), identitas motivator dan kehadiran mereka
dalam berbagai pelatihan yang diberikan selama perjalanan proyek
dikemukakan pada Tabel -1.

Tabel 1. Identitas motivator di masing-masing desa dan kehadiran dalam berbagai
pelatihan yang diberikan selama perjalanan proyek SSFFMP

Identitas MTV Keikutsertaan dlm berbagai jenis pelatihan motivator desa
Desa

Sex
Umur
(Th)

Pekerjaan Oktober 2004 April 2005 September 2005 Juli 2006

♂ 36 Sekdes X X X
M. Medak

♀ 20 Guru X
U.Tanjung ♂ 38 Petani X X
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♀ 52 Petani X X X X
M. Telang ♂ 32 Sekdes+guru X

2.2. Kegiatan Berwawasan Gender

2.2.1. Desa Muara Medak

Kondisi gender saat PRA dan rekomendasi untuk Desa Muara Medak
dikemukakan pada Tabel – 2.

Tabel -2. Kondisi Gender Saat PRA dan Rekomendasi untuk Desa Muara Medak

No Kondisi Gender Saat PRA Rekomendasi

1 ♀ kurang dilibatkan dlm pengambilan 
keputusan di masyarakat dan keluarga
dibanding ♂

Mengintegrasikan konsep gender dalam
kegiatan proyek

2 kurang partisipasi kualitatif dan
kuantitatif ♀ dlm lembaga di desa, misal
dalam pelatihan dan penanggulangan
kebakaran hutan

Penyuluhan penyadaran gender di tingkat
desa.

3 Tanggung jawab mencari nafkah
dominan ♂ walau perempuan terlibat 
dlm kegiatan produktif

Melakukan penyuluhan dan pendampingan
dalam mengikutsertakan masyarakat
mencapai tujuan bersama.

4 Jam kerja ♀ lebih lama dari pada ♂ Meningkatkan pendapatan sesuai
keinginan masyarakat (kerajinan,
pengadaan bibit padi dan dan ketrampilan
bertani padi).

5 Kontrol terhadap sumberdaya baik
dalam hal sarana prasarana, alam
maupun manusia misalnya terhadap
tanah lebih dominan ♂

6 Prioritas kebutuhan ♀ dan ♂ disamakan

Untuk menindaklanjuti rekomendasi nomor 1 sampai 3 dilakukan
peningkatan pengetahuan tentang gender melalui berbagai pelatihan dan
lokakarya oleh komponen gender seperti yang telah dikemukakan
sebelumnya dan oleh komponen proyek lainnya sedangkan untuk
rekomendasi nomor 4 dilakukan oleh komponen CD dengan proses
penentuan prioritas.

Untuk meningkatkan pendapatan sesuai keinginan masyarakat
(rekomendasi 4), dari kegiatan peningkatan pendapatan yang diusulkan
difokuskan pada 3 kebutuhan utama menurut gender seperti dikemukakan
pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel-3 tersebut prioritas intervensi yang
dilakukan adalah kegiatan usahatani padi mengingat kegiatan tersebut
dikemukakan oleh perempuan, laki-laki maupun para tokoh. Selanjutnya
dicermati keikutsertaan gender dalam kegiatan usahatani sawah hasil PRA
2004 yang ternyata dari 11 kegiatan dalam usahatani padi perempuan ikut
serta dalam 6 kegiatan sedangkan laki-laki dalam 7 kegiatan (info dari
kelompok ibu-ibu). Informasi yang sama diperoleh dari kelompok tokoh yang
terdiri dari laki-laki, dimana perbedaan keikutsertaan kegiatan terletak pada
perempuan tidak ikut serta mengangkut padi namun dominan dalam kegiatan
panen. Dengan keikutsertaan perempuan dalam mayoritas kegiatan
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usahatani tersebut ternyata menurut mereka dan juga laki-laki, perempuan
hanya berhak menjual tanaman palawija (ubi, sayur dan cabe) namun
berperan dalam menyimpan uang dari hasil panen padi maupun palawija.

Tabel 3. Ranking Kebutuhan Gender di Desa Muara Medak Tahun 2005

Ranking
kebutuhan

Menurut perempuan Menurut laki-laki Menurut tokoh

I Pemasaran/pembeli Penyuluhan
usahatani padi

Teknologi
usahatani
padi

II Berternak ayam
kampung

Bantuan bibit dan
obat-obatan padi

Kegiatan off-farm
(kerajinan bambu,
kayu, rotan) dan
non-farm (sulam,
bordir dan
menjahit)

III Usahatani padi Tenaga penyuluh
pertanian

Tenaga pendidik

Sumber: Pusat Studi Wanita, Universitas Sriwijaya ( 2004)

Berlawanan dengan keikutsertaan secara fisik dan dalam menyimpan
uang dari hasil usahatani tersebut ternyata menurut perempuan mereka tidak
memiliki akses dan kontrol dalam memperoleh pendidikan, ketrampilan,
pelatihan, rapat desa serta pengambilan keputusan dalam keluarga,
pengakuan yang sama dikemukakn oleh para tokoh namun menurut laki-laki,
perempuan mempunyai akses dan kontrol berkaitan dengan hal yang telah
disebutkan kecuali dalam mengambil keputusan dalam urusan keluarga
(Pusat Studi Wanita Universitas Sriwijaya , 2004). Setelah proses partisipatif
dalam menentukan kegiatan maka ditentukan kegiatan usahatani padi.

Seluruh kegiatan berwawasan gender yang diimplementasikan
komponen SSFFMP di Desa Muara Medak Tahun 2004 – 2006 dikemukakan
pada Tabel 4.
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Tabel 4. Kegiatan Berwawasan Gender Yang diimplementasikan Komponen SSFFMP
di Desa Muara Medak Tahun 2004 – 2006

Komponen
SSFFMP

Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006

Pembentukan
kelompok tani

Demplot bibit unggul 56 Ha Bantuan RMU

Pendampingan reguler
kelompok tani oleh LSM

Pendampingan reguler
kelompok tani oleh LSM
Pelatihan Operasional
RMU dan Budidaya Padi

CD

Pelatihan Manajemen
Organisasi dan Dinamika
Kelompok

Lokakarya
implementasi
“Buku Desa Ilalang“

Pendampingan
implementasi
“Buku Desa Ilalang“

Pendampingan
implementasi
“ Buku Desa Ilalang“

Penyuluhan Karhutlah Pelatihan PLH untuk guru Pelatihan PLH untuk guru
Pemutaran film cegah
karhutlah

Jambore untuk siswa SD Lokakarya PLH
TA

Pemasangan spanduk
cegah karhutlah

LUP
Fasilitasi terbentuknya
komite P3LD

Fasilitasi terbentuknya
komite P3LD

FM Pelatihan kebakaran
untuk Fire Crew

Pelatihan kebakaran untuk
Fire Crew

Analisis Gender
dengan metode PRA

Pelatihan motivator desa
yang berwawasan gender

Pelatihan peningkatan
kapasitas motivator desa

Lokalatih Pengelolaan ERT
(Ekonomi Rumah Tangga)

Pelatihan Kaderisasi
Motivator bagi desa
prioritas SSFFMP se-
Kabupaten MUBA

Gender

Studi banding motivator
desa ke Yogyakarta
Lokakarya penyadaran
peran gender

2.2.2. Desa Ujung Tanjung

Kondisi gender saat PRA dan rekomendasi kegiatan integrasi gender di
desa Ujung Tanjung dikemukakan pada Tabel 5.

Tabel -5. Kondisi Gender saat PRA dan Rekomendasi Untuk Desa Ujung Tanjung

No Kondisi Gender saat PRA Rekomendasi
1 ♀ kurang dilibatkan dlm pengambilan 

keputusan di masyarakat maupun keluarga
dibanding ♂

Penyuluhan penyadaran gender di tingkat
desa.

2 Kurangnya partisipasi kualitatif dan kuantitatif
♀ dlm lembaga desa misal dlm pelatihan dan 
penanggulangan kebakaran hutan

Melakukan penyuluhan dan pendampingan
dalam mengikutsertakan masyarakat
mencapai tujuan bersama.

3 Tanggung jawab mencari nafkah dominan ♂ 
walau perempuan terlibat dlm kegiatan
produktif

Meningkatkan pendapatan melalui
usahaternak (ayam petelur, bebek dan
kerbau) usahatani karet, kelapa sawit dan
kerajinan anyaman

4 Jam kerja ♀ lebih lama dari pada ♂ Mengintegrasikan konsep gender dalam
kegiatan proyek

5 Kontrol terhadap sumberdaya baik dalam hal
sarana prasarana, misalnya terhadap tanah
lebih dominan ♂

6 Prioritas kebutuhan ♀ dan ♂ disamakan

Sumber : Pusat Studi Wanita, Universitas Sriwijaya ( 2004)
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Intervensi yang dilakukan untuk rekomendasi 1 dan 2 secara keseluruhan
sama dengan yang dilakukan pada Desa Muara Medak yaitu melalui berbagai
pelatihan dan workshop berkaitan dengan gender kepada motivator, aparat desa
serta tokoh agama dan pemimpin informal di tingkat desa sampai dengan instansi
terkait dengan SSFFMP.

Untuk rekomendasi nomor 3, fokus kegiatan peningkatan pendapatan yang
diintervensikan adalah ternak sapi sebagai pengganti rekomendasi berbagai
alternatif usahaternak. Pilihan komoditas sapi ditentukan setelah melalui beberapa
proses fasilitasi secara partisipatori oleh komponen CD dengan memperhatikan
berbagai faktor.

Rekomendasi 4 dilakukan oleh komponen CD dimana kelompok telah
mengintegrasikan konsep gender dalam kegiatan proyek. Hal ini dapat dilihat dari
anggota kelompok tani yang terdiri dari pasangan suami istri.Beberapa kegiatan
integrasi gender juga dilakukan oleh komponen lain yang dikemukakan pada
Tabel – 6.

Tabel 6. Kegiatan Berwawasan Gender Yang diimplementasikan Komponen SSFFMP Di Desa
Ujung Tanjung Tahun 2004 – 2006

Komponen
SSFFMP

Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006

Kelompok peternak
sapi terdiri dari 8 KK

Pendampingan reguler
kelompok tani oleh LSM

Pendampingan reguler
kelompok tani oleh LSM

CD Pelatihan Manajemen
Organisasi dan Dinamika
Kelompok

Lokakarya
implementasi
“Buku Desa Ilalang“

Pemasangan papan
peringatan bahaya
karhutlah

Pendampingan
implementasi
“Buku Desa Ilalang“

Penyuluhan Karhutlah Lokakarya desa Ilalang Pelatihan PLH untuk guru
Pemutaran film cegah
karhutlah

Pelatihan PLH untuk guru Lokakarya PLH
TA

Pemasangan spanduk
cegah karhutlah

LUP
Fasilitasi terbentuknya
komite P3LD

Fasilitasi terbentuknya
komite P3LD

FM
Pelatihan kebakaran
untuk Fire Crew

Pelatihan kebakaran

Analisis Gender
dengan metode PRA

Studi Banding ke Riau dan
Sawahlunto

Studi banding motivator
desa ke Yogyakarta

Pelatihan motivator desa
yang berwawasan gender

Pelatihan peningkatan
kapasitas motivator

Lokakarya penyadaran
peran gender

Gender

Lokalatih Pengelolaan ERT
(Ekonomi Rumah Tangga)

2.2.3. Desa Muara Telang

Kondisi gender saat PRA serta rekomendasi yang dikemukakan dari hasil
PRA dikemukakan pada Tabel 7.
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Tabel-7. Kondisi Gender saat PRA serta poin rekomendasi di Desa Muara Telang

No Kondisi Gender saat PRA Rekomendasi
1 ♀ kurang dilibatkan dlm pengambilan 

keputusan di masyarakat dan keluarga
dibanding ♂

Perlu penyadaran gender, melibatkan ♀ dan 
♂ dlm penyuluhan/pendidikan/pelatihan 
tentang kebakaran hutan

2 Tanggung jawab mencari nafkah dominan
♂ walau perempuan terlibat dlm kegiatan 
produktif

Pelatihan peningkatan pendapatan ♀ melalui
usaha rumahtangga

3 Jam kerja ♀ lebih lama dari pada ♂ Perlunya peningkatan pengetahuan
tentang pengertian gender melibatkan
♀ dan ♂

4 ♀ dan ♂ punya waktu luang untuk kegiatan 
produktif

Perlunya pengembangan berbagai
kegiatan alternatif yang produktif

5 Kontrol sumberdaya lebih dominan ♂ Ikutsertakan ♀ dlm landuse sumberdaya 
desa secara partisipatif

6 ♀ kurang dilibatkan dlm pelatihan dan 
penanggulangan kebakaran hutan

Ikutsertakan ♀ dlm pelatihan tentang 
kebakaran hutan

7 Kurangnya partisipasi kualitatif dan
kuantitatif ♀ dlm lembaga desa

Memberikan kesempatan kepada perempuan
untuk duduk sebagai pengurus dalam
berbagai kelembagaan

8 Tidak ada ♀ tani terlibat dlm kelompok tani Ikutsertakan ♀ dlm keanggotaan dan 
pengurus kelompok tani

9 Kelompok tani tidak aktif Pendampingan intensif ,pemyuluhan
petanian dan sistem pasar

10 Ada perbedaan kebutuhan utama ♀ dan ♂ Intervensi program sesuai kebutuhan ♀ dan 
♂

11 Akses transportasi kurang mendukung Kerjasama instansi terkait

12 Kurangnya sarana dan prasarana air bersih Penyuluhan kesehatan dan fasilitasi sarana
prasarana air bersih

Dari 12 rekomendasi yang dikemukakan dapat dikelompokkan dalam 3 poin
utama yaitu :

1. Perlu peningkatan pengetahuan tentang gender mulai dari penyadaran
gender yang melibatkan ♀ dan ♂ dan penyuluhan/pendidikan/pelatihan
tentang kebakaran hutan.

2. Perlu pengembangan berbagai kegiatan alternatif yang produktif
3. Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk duduk sebagai

pengurus dalam berbagai kelembagaan

Untuk merespon rekomendasi nomor 1 dilakukan pelatihan penyadaran
gender melalui berbagai seminar dan workshop seperti yang dilakukan di desa
binaan proyek lainnya.

Kegiatan Berwawasan Gender

Dalam merealisir berbagai kegiatan produktif (rekomendasi nomor 2) pada
tahun 2004 telah dibentuk UPJA/Unit Pelayanan Jasa Alsintan dan 2 kelompok
tani kemudian tahun 2005 kelompok berkembang menjadi 5 kelompok tani dimana
3 kelompok semuanya laki-laki sedangkan 2 kelompok mempunyai anggota
perempuan dengan kegiatan utama usahatani padi yang diberikan oleh komponen
CD.
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Intervensi yang dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada
perempuan agar duduk sebagai pengurus dalam berbagai kelembagaan telah
diintegrasikan dalam berbagai kegiatan diantaranya dalam UPJA dan dalam
kegiatan komponen LUP/ Land Use Planning dan Training and Awareness
(Tabel 7).

III. PROGRES INTEGRASI GENDER

3.1. Desa Muara Medak

3.1.1. Pengetahuan Tentang Gender

Pengetahuan tentang gender yang dimiliki oleh masyarakat (dalam hal ini
kelompok binaan SSFFMP) ditentukan oleh kemampuan motivator karena
motivator yang memegang peranan dalam menstransfer ilmu yang dimiliki kepada
masyarakat kemudian mengimplementasikannya bersama masyarakat dan
pemimpin desa. Maka terlebih dulu dikemukakan kemampuan motivator berkaitan
dengan gender. Dari berbagai pelatihan yang diberikan, pengetahuan tentang
gender yang dimiliki oleh motivator dan stakeholder dievaluasi melalui daftar
pertanyaan terstruktur dan hasilnya menunjukkan bahwa motivator laki-laki Desa
Muara Medak menilai dirinya mempunyai pengetahuan teori, memfasilitasi
kegiatan , memotivasi, menjalin kerjasama dan mendukung kegiatan secara baik
(Tabel 8). Sedangkan motivator perempuan menilai dirinya “sedang” dalam
menguasai teori dan mendorong masyarakat, bahkan merasa “kurang” dalam
memberikan semangat kepada perempuan dan bekerjasama dengan pemerintah
setempat karena baru mengikuti pelatihan gender satu kali.

Tabel 8. Penilaian diri motivator di Desa Muara Medak terhadap kemampuan
pengetahuan berkaitan dengan gender

Keterangan Motivator Baik
Sekali

Baik Sedang Kurang Kurang
Sekali

♀ √Pengetahuan (teori) mengenai
gender ♂ √

♀ √Fasilitasi dalam pertemuan

♂ √
♀ √Mendorong/memberi

semangat kepada perempuan
agar berani bicara dan
mengemukakan pendapat

♂ √

♀ √Bagaimana saya berpartisipasi
di berbagai pertemuan pada
tingkat desa (rapat desa, dll)

♂ √

♀ √Bagaimana kerjasama saya
dengan pemerintah setempat? ♂ √

♀ √Dukungan yang saya berikan
untuk kegiatan IGAs
(peningkatan pendapatan)

♂ √

Sumber: Data Primer Tim Monitoring Dampak SSFFMP, 2006.

Motivator laki-laki menilai dirinya berkemampuan baik diantaranya karena ia
telah mengikuti 3 kali pelatihan dari total 4 kali pelatihan yang diselenggarakan
oleh proyek. Implementasi pengetahun yang dimiliki sangat dimungkinkan karena
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menjabat sebagai sekretaris desa. Kemampuannya dalam mengimplementasikan
gender dibuktikan dengan (pengintegrasian peran gender dalam berbagai kegiatan
yang difasilitasi proyek. Misalnya status keanggotaan dalam kelompok
pemberdayaan masyarakat dan keikutsertaan peran perempuan dalam kegiatan
LUP , Komite P 3 LD, tim teknis, dan tim perumus/legal drafting. Dalam kegiatan
sosial kemasyarakat, motivator juga telah mengadakan beberapa gebrakan dalam
pengintegrasian peran gender dan pemberdayaan perempuan. Misalnya pada
perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus beragam lomba dan kegiatan yang
biasanya digelar di Desa Muara Medak lazim didominasi laki-laki. Pada perayaan
HUT RI tahun 2006, motivator bersama pemuda pemudi desa menyelenggarakan
lomba pidato khusus untuk ibu-ibu dan remaja putri. Kegiatan ini bertujuan untuk
menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri peserta agar berani tampil dan
berbicara di depan publik. Untuk membantu para peserta, panitia juga
menyediakan teks yang berisi tema global dalam lomba pidato yang bertajuk “mari
cegah kebakaran hutan dan lahan“. Hasilnya, banyak ibu-ibu dan remaja putri
yang terdaftar dan tampil sebagai peserta lomba.

Bentuk perayaan lainnya untuk memeriahkan HUT RI adalah digelar lomba
karaoke yang terbuka bagi pemuda/i, bapak-bapak, dan ibu-ibu. Pada tahun
sebelumnya, lomba ini juga mampu menyedot animo masyarakat baik sebagai
peserta, maupun sebagai penonton. Bedanya adalah, pada tahun 2006, panitia
(atas inisiasi motivator desa) membagi pemenang dalam dua kategori, yakni untuk
laki-laki (bapak-bapak dan pemuda) serta perempuan (ibu-ibu dan pemudi).
Dengan pembedaan kategori semacam ini, kesempatan lebih luas diberikan
kepada kedua pihak, laki-laki dan perempuan sehingga pemenang tidak hanya
didominasi oleh salah satu pihak.

Transfer ilmu pengetahuan dari motivator kepada masyarakat juga
tercermin dari hasil pengumpulan data dari anggota kelompok binaan dan
masyarakat Desa Muara Medak yang mengemukakan bahwa mereka telah
mengetahui dan mengenal gender diantaranya dari Sekretaris Desa.

LSM Pendamping di Desa Muara Medak menilai pengetahuan dirinya
mengenai gender “Baik“ dan mampu mengimplementasikan/menerapkan kegiatan
dan aspek gender di lingkup kerjanya sebagai contoh telah mengajak peran serta
aktif perempuan dalam kelompok tani sehingga lahir kelompok tani wanita “Saga“
pada tanggal 25 September 2006.

3.1.2. Kegiatan Berwawasan Gender

Seperti telah dikemukakan dalam kegiatan intervensi bahwa semua komponen
proyek diwajibkan mengikut sertakan gender perempuan minimal sebanyak 20%,
berikut ini dikemukakan progres dari masing-masing komponen dalam
mengintegrasikan gender.

Komponen Community Development (CD)

Kegiatan IGAs (Income Generating Activities) oleh CD diaktualisasikan
dalam pengembangan usahatani padi yang dimulai sejak tahun 2003 , Tabel 9
mengindikasikan adanya progres dalam mengintegrasikan gender dalam
usahatani padi. Kelompok campuran lebih tinggi dalam mengadopsi teknologi
karena perempuan memang terlibat langsung mulai dari pembibitan sampai panen
sedangkan laki-laki tidak sepenuhnya mengerjakan karena mereka mempunyai
pekerjakan utama usahatani kebun sawit dan karet atau sebagai buruh
perkebunan. Dengan mengadopsi teknologi bibit Situ Bagendit, Situ Patenggang
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dan Tuwoti dalam satu tahun dapat melakukan dua kali tanam dari yang semula
hanya satu kali.

Pada kelompok tani campuran walaupun dalam pertemuan atau pembinaan
yang hadir hanya suami atau istri namun ternyata terjadi transfer informasi diantara
mereka karena mereka melakukan kegiatan secara bersama contoh dalam tanam
suami membuat lubang sedangkan istri memasukkan benih. Contoh lain dalam
penggunaan pestida dan insektisida, karena para laki-laki menghawatirkan
keikutsertaan perempuan dengan alasan khawatir merusak kesehatan reproduksi,
mencemari asi, beban terlalu berat, dan mencemari masakan jika setelah
mencampur bahan kurang bersih dalam mencuci tangan maka walaupun
perempuan yang menerima penyuluhan, laki-laki yang
mengerjakan/mengimplementasikan.

Tabel 9 . Dinamika Kelompok Tani di Desa Muara Medak Tahun 2006

Kriteria LK +PR
(Saga Mandiri)
(13 + 11)
Tahun 2003

LK + PR
(Gotong royong)
(10 + 8)
Tahun 2004

PR
(Wanita Saga)
25
September
2006

Adopsi Teknologi (%)
 Bibit
 Tanam
 Pemberantasan

hama
 RMU

100
0
Laki-laki saja

100

100
0
Laki-laki saja

100

Belum, karena
orientasi di
tanaman
sayuran dan
cabe

Pembukuan 100 100 100
Simpan pinjam
 Simpanan pokok
 Sekarang

250.000
750.000

190.000
480.000

25.000
110.000

Kerjasama kelembagaan
 Pemdes
 BPD
 Tomas
 Toga
 LPM
 PKK
 Karang taruna

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Kekompakan kelompok Belum stabil Belum stabil Lebih kompak.
Sudah
memiliki
seragam
kelompok

Sumber: LSM Pendamping Kabupaten MUBA

Terinspirasi dari kegiatan studi banding Motivator Desa ke VLC-OAD
(Village Learning Centre on Agriculture Development - Yogyakarta) yang
diselenggarakan SSFFMP pada bulan April 2006 motivator bersama anggota
kelompok “Saga Mandiri” membangun balai pertemuan dan kios saprodi. Balai
dan kios tersebut 90 % merupakan swadaya kelompok Saga Mandiri, sedangkan
10 % lainnya merupakan subsidi project HESS & Pertamina (oil company yang
sedang mengeksplor minyak di Desa Muara Medak, MUBA).
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Gambar 1. Diskusi kelompok di Desa Muara Medak

Melihat kiprah 2 kelompok tani binaan SSFFMP, perempuan di Desa Muara
Medak beserta NGO pendamping menginisiasi berdirinya Kelompok Tani Wanita
Saga (anggota 25 orang). Kelompok sudah menerapkan pembukuan. Setiap
bulan, mengadakan arisan Rp. 2500/bln dengan rincian : Rp. 1000 untuk
konsumsi kelompok, Rp. 1000 untuk beli baju seragam, dan Rp. 500 untuk kas
kelompok. Dengan demikian, sekarang kelompok telah memiliki baju seragam.
Kepemilikan baju seragam bukan hal sepele namun akan menambah percaya diri
anggota untuk menghadiri pertemuan.

Memperhatikan keseriusan Kelompok perempuan “saga“ tersebut untuk
menambah semangat mereka proyek SSFFMP memberi bantuan modal usaha
sebanyak 500.000. Modal tersebut dimanfaatkan untuk membeli bibit kunyit, cabe
kriting dan pupuk yang ditanam bersama pada lahan desa seluas 2 Ha. Cabe
keriting ditanam di lahan seluas 1 ha yang dibagi dalam 25 guludan masing-
masing diurus oleh 1 anggota demikian juga dengan lahan kunyit. Dari hasil
usahatani rencananya dipakai mengembalikan modal ke kelompok dengan jasa
10%, sisanya dibagikan kepada anggta sebagai hasil jerih payah.

Kekompakan kelompok sangat fluktuatif, terutama karena adanya
kecemburuan anggota jika hanya pengurus yang mendapat kesempatan pelatihan,
undangan dll. Untuk mengatasi masalah tersebut telah ditempuh dengan terlebih
dahulu musyawarah untuk memutuskan siapa yang mewakili sebelum mengutus
perwakilan

Pelatihan pemanfaatan RMU diberikan kepada laki-laki maupun perempuan
dalam kelompok, namun demikian dalam operasional dibentuk pengurus RMU
yang terdiri dari: Meneger laki-laki, bendahara perempuan dan operator mesin
laki-laki. RMU sangat bermanfaat bagi kelompok, masyarakat desa dan bahkan
desa sekitar. RMU dioperasionalkan hanya pada hari sabtu dan minggu mulai jam
13 00 – jam 17 karena Bendahara adalah seorang guru SD sedangkan manager
dan operator bertani. Dulu RMU hanya ada di Kecamatan Bayung Lencir yang
berjarak sekitar 30 KM dan harus ditempuh dengan perahu pompong, ketek
dengan biaya Rp 50.000/satu jalan. Sekarang masyarakat hanya perlu membayar
ongkos giling padi 1: 10. padi di giling . Dulu sewaktu RMU jauh, yang
menggilingkan padi laki-laki (yang mengangkat/naik turunkan padi) dengan
perempuan yang dilakukan sambil belanja untuk efisiensi dana. Sekarang yang
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menggilingkan hanya satu orang laki atau perempuan, perempuan kuat membawa
sampai 50 kg namun yang belanja ke pasar Bayung Lencir hanya perempuan
karena tidak memerlukan bantuan suami sehingga suami bisa mengalokasikan
waktu ke lahan dan kebun. Aspek positif dari dampak adanya RMU, dengan hanya
perempuan yang belanja ke pasar maka perempuan yang membelikan rokok
sehingga konsumsi rokok suami terpantau/terkontrol.

Kegiatan Komponen LUP

Telah dilakukan sosialisasi P3LD ( Penatagunaan Lahan Desa Secara
Partisipatif) di desa dan memberikan hasil: jika dulu, semua formasi penting
sebagai pengurus 100 % laki-laki, setelah motivator mengenalkan konsep gender
kepada masyarakat, serta didukung dengan pendampingan LSM dan pelatihan
penyadaran peran gender yang difasilitasi SSFFMP, formasi disusun ulang dan
mereka menyertakan perempuan yang dianggap memiliki kompetensi di bidang
penatagunaan lahan (sebagai Komite P 3 LD, Tim Teknis Desa, dan Tim Perumus/
Legal Drafting) seperti dikemukakan pada Diagram-1.

Diagram – 1. Keikutsertaan perempuan di Desa Muara Medak dalam kegiatan LUP

Terdapat 1 kelompok Fire Crew yang terdiri dari 15 orang semua laki-laki,
namun dalam kampanye tentang pencegahan kebakaran lahan dan hutan
dilibatkan semua lapisan masyarakat. Kampanye melalui penyebaran buku desa
Ilalang pada Guru kelas V SD dari 2 sekolah ( 3 pr, 1 lk, 1 kepala sekolah SD),
penyebaran brosur, stiker dan pemutaran film untuk semua masyarakat di Balai
Desa oleh komponen Training and Awareness.

Dari uraian diatas maka secara keseluruhan progress integrasi gender di
Desa Muara Medak dikemukakan pada Tabel – 10.
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Tabel 10. Kondisi Gender Saat PRA , Fakta Serta Pendapat tentang Desa Muara Medak Tahun 2006

Kondisi gender berdasarkan fakta dan pendapat berbagai kalangan Tahun 2006N0 Kondisi gender
saat PRA (2004)
1)

Fakta Masyarakat MTV 2) LSM Aparat
desa

Dampak

1 ♀ kurang 
dilibatkan dlm
pengambilan
keputusan di
masyarakat dan
keluarga
dibanding ♂

1. Ikut rapat
desa
2. Ikut lomba
pidato
3. Anggota
klpk tani 45%
♀
4. Ada klpk
tani 100% ♀

Partisipasi
meningkat

Partisipasi
meningkat

Partisipasi
meningkat

Partisipasi
meningkat

Positif

2 kurang partisipasi
kualitatif dan
kuantitatif ♀ dlm 
lembaga di desa,
misal dalam
pelatihan dan
penanggulangan
kebakaran hutan

1. ♀ sebagai 
pengurus
RMU
2. ♀ baru 
melihat
peralatan
kebakaran
3.
Pemutaran
film

Partisipasi
belum
meningkat
secara nyata

Partisipasi
meningkat

Partisipasi
meningkat

Partisipasi
meningkat

Positif

3 Tanggung jawab
mencari nafkah
dominan ♂ walau 
perempuan
terlibat dlm
kegiatan produktif

1. ♀ 
memutuskan
pemanfaatan
uang untuk
membeli
rokok suami

Partisipasi
dlm
pengambilan
keputusan
meningkat

Partisipasi
dlm
pengambilan
keputusan
meningkat

Positif

4 Jam kerja ♀ lebih 
lama dari pada ♂

5 Kontrol terhadap
sumberdaya baik
dalam hal sarana
prasarana, alam
maupun manusia
misalnya
terhadap tanah
lebih dominan ♂

1. 14% ♀ = 
tim pengarah
2. 10% ♀ = 
tim teknis
3. 29% ♀ = 
tim perumus

Positif

6 Prioritas
kebutuhan ♀ dan 
♂ disamakan

1. ♀  
menanam
bumbu dspur
/apotik hidup
2. ♀ tanam
bibit karet

Positif

7 Tidak ada balai
pertemuan

Ada balai
pertemuan

Positif

8 Tidak ada kios
saprodi

Ada kios
saprodi

Positif

9 Perempuan tidak
mendapat
penyuluhan

♀ akses 
penyuluhan

Positif

1) Pusat Studi Wanita Universitas Sriwijaya, 2004:
2) Dari hasil penilaian motivator terhadap lingkungan desa ; Tim Monitoring Dampak SSFFMP, 2006.
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3.2. Desa Ujung Tanjung

Pengetahuan Tentang Gender

Di Desa Ujung Tanjung motivator perempuan mengikuti seluruh pelatihan
(4 kali) yang diadakan oleh SSFFMP dan menilai dirinya menguasai teori
pengetahuan gender baik sekali , mampu bekerjasama dengan pemerintah desa
juga dengan baik sekali maka dengan dukungan yang baik dari aparat desa ia
mampu mengimplementasikan teori gender dengan baik (Tabel-11) dengan
memberikan semangat kepada perempuan, memfasilitasi pertemuan untuk kaum
perempuan, serta mendukung kaun perempuan untuk melakukan kegiatan IGA.
Bukti dari kemampuan yang dimiliki diperlihatkan dengan berbagai fakta berikut :

Tabel - 11. Penilaian diri motivator di Desa Ujung Tanjung terhadap kemampuan
pengetahuan berkaitan dengan gender

Keterangan motivator Baik
Sekali

Baik Sedang Kurang Kurang
Sekali

♀ √Pengetahuan (teori) mengenai
gender ♂ √

♀ √Fasilitasi dalam pertemuan

♂ √
♀ √Mendorong/memberi semangat

kepada perempuan agar berani
bicara dan mengemukakan
pendapat

♂ √

♀ √Bagaimana saya berpartisipasi
di berbagai pertemuan pada
tingkat desa (rapat desa, dll)

♂ √

♀ √Bagaimana kerjasama saya
dengan pemerintah setempat? ♂ √

♀ √Dukungan yang saya berikan
untuk kegiatan IGAs
(peningkatan pendapatan)

♂ √

Sumber : Olah kuisioner Tim Monitoring Dampak SSFFMP, 2006.

Saat ini setiap ada rapat desa, perempuan diajak turut serta, dulu sampai
saat PRA tidak ada perempuan yang hadir. Kelompok perempuan yang sejak dulu
ada di setiap dusun seperti kelompok rebana, arisan, pengajian, rukun kematian
yang semula mati suri sekarang sudah hidup dan maju.

Dari kegiatan pendampingan dalam dinamika kelompok , semua kelompok
telah mempunyai struktur kepengurusan, jadwal kegiatan dan pembukuan yang
mantap. Kelompok rebana yang tampak maju dengan kegiatan rutin dan memiliki
pakaian seragam telah mendapat undangan dalam menyemarakkan pesta adat
pernikahan. Kegiatan semakin maju karena dari hasil penghiburan uang
dimanfaatkan untuk kemajuan kelompok termasuk melengkapi alat-alat yang
diperlukan.

Kelompok pengajian saat ini telah mempunyai ketua, sekretaris dan
bendahara dan kegiatan simpan pinjam.

Kegiatan rukun kematian juga telah mempunyai ketua, sekretaris dan
bendahara dan kegiatan simpan pinjam sehingga mampu menyumbangkan dana
untuk keluarga yang terkena musibah sebesar Rp 650.000/KK yang terlebih
dahulu ditalangi oleh kelompok, baru kemudian dimintakan iuran kepada anggota.
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Dalam organisasi PKK telah ada seksi SPP (simpan pinjam perempuan)
setelah mereka mendapatkan pelatihan dinamika kelompok.

Sebuah sekolah taman kanak-kanak (TK) yang semula tidak ada pengurus,
bersifat informal, guru tidak memperoleh honor, setelah mendapat pendampingan
motivator dibuatkan organisasi lalu didaftarkan ke Kecamatan. Hasilnya setelah
satu tahun TK diresmikan dan para guru mendapat gaji .

Kegiatan Berwawasan Gender

Dari kegiatan CD yang memberi 8 ekor sapi untuk 8 KK dalam satu
kandang kelompok telah meningkatkan komunikasi lebih intensif karena rumah
antar anggota kelompok yang rumahnya berjauhan (sekitar 1 km). Disamping itu
telah terjadi transfer komunikasi antara pasutri yang menambah keharmonisan
keluarga. Peternak telah berhasil menjual seluruh ternak setelah 7 bulan
pemeliharaan dan membeli sapi pembibitan sebanyak 8 ekor dan setelah
menyisihkan dana untuk kelonpok Rp 800.000, sisanya dibagian kepada masing-
masing anggota 1 KK mendapat Rp 580.000 sebagai hasil jerih. Uang tersebut
sangat bermanfaat bahkan ada keluarga yang memanfaatkan sebagai investasi di
perkebunan karet yaitu untuk membeli bibit karet, karena kegiatan utama wanita
menyadap karet dan membersihkan semak dan membibitkan sedangkan laki-laki
menebang .

LUP telah mengikutsertakan perempuan dalam menentukan batas desa dan
mengenal berbagai alat pengukur GPS , sebanyak 20% komite pengarah dan 20%
tim teknis adalah perempuan. Kepala desa dan masyarakat menunjang dan
senang karena dengan adanya tapal batas akan mengurangi sengketa dimasa
yang akan datang seperti yang sering terjadi di desa tetangga.

Diagram 2. Keikutsertaan Perempuan di Desa Ujung Tanjung dalam Kegiatan LUP

Komponen Fire Management masih terbatas dalam mengikutsertakan kaum
perempuan yaitu hanya memperlihatkan secara langsung alat-alat kebakaran
hutan tidak mengikutsertakan dalam pelatihan secara praktek.

Kegiatan penyuluhan Karhutlah melalui berbagai media seperti
pemasangan spanduk, papan, pemutaran film maupun pendampingan
implementasi buku desa Ilalang serta promosi PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup)
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telah dilakukan oleh komponen Training and Awareness dan dirasakan
masyarakat telah menambah pengetahuan yang sangat penting bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka progres yang dicapai di Desa Ujung
Tanjung dikemukakan pada Tabel –12.

Tabel-12 : Kondisi Gender Saat PRA dan Pada Tahun 2006 di Desa Ujung Tanjung

Kondisi gender berdasarkan fakta dan pendapat berbagai kalanganNo Kondisi gender saat
PRA (2004) Fakta Masyarakat Motivator LSM Aparat Desa Dampak

1 ♀ kurang dilibatkan 
dlm pengambilan
keputusan di
masyarakat maupun
keluarga dibanding ♂

Klpk ♀ hidup
dan maju
1.Kematian
2.Rebana
3.Ngaji
4.Arisan
5. PKK

Partisipasi
meningkat

Partisipasi
meningkat

Partisipasi
meningkat

Partisipasi
meningkat

Positif

2 Kurangnya partisipasi
kualitatif dan kuantitatif
♀ dlm lembaga desa 
misal dlm pelatihan
dan penanggulangan
kebakaran hutan

1. Hadir dlm
pertemuan
desa.
2. Ada 2 ♀ di 
BPD
3. 20% ♀ di 
LUP

Partisipasi
meningkat

Partisipasi
meningkat.
Ibu-ibu juga
faham
terhadap
pencegahan
karhutlah

Partisipasi
meningkat

Partisipasi
meningkat,
telah terbuka
cakrawala
penyadaran
karhutlah

Positif

3 Tanggung jawab
mencari nafkah
dominan ♂ walau 
perempuan terlibat
dlm kegiatan produktif

Pelatihan
ERT:
Berembug
dlm kegiatan
produktif dan
pendapatan

Kurang
maksimal

Positif

4 Jam kerja ♀ lebih lama 
dari pada ♂

5 Kontrol terhadap
sumberdaya baik
dalam hal sarana
prasarana, misalnya
terhadap tanah lebih
dominan ♂

Pelatihan
ERT:
Berembug
dlm kegiatan
produktif dan
pendapatan

Positif

6 Prioritas kebutuhan ♀ 
dan ♂ disamakan
- Peningkatan

pendapatan
dr ternak sapi

Positif

- Investasi bibit
karet

Positif

- Sekolah TK
formal

Positif

Gambar 2. Diskusi kelompok di Desa Ujung Tanjung
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3.3. Desa Muara Telang

3.3.1. Pengetahuan Tentang Gender

Di Desa Muara Telang hanya terdapat satu motivator laki-laki yang menilai
dirinya pada tahap ”baik” dalam mengenal teori gender, demikian pula dalam
mengimplementasikannya, memfasilitasi pertemuan, mendorong semangat
perempuan untuk berani berbicara dan mengemukakan pendapat serta
mendukung kegiatan IGA. Dalam berpartisipasi di setiap pertemuan serta
bekerjasama dengan lembaga terkait di desa, motivator juga mengganggap
dirinya ”baik”, belum ”baik sekali” (Tabel-13). Salah satu sebab adalah karena
motivator baru mengikuti satu kali dari 4 kali pelatihan motivator desa yang
diselenggarakan oleh SSFFMP. Keikutsertaannya sebagai motivator karena
motivator sebelumnya pindah keluar kota sehingga perlu digantikan, namun
demikian karena motivator adalah sekretaris desa yang berprofesi sebagai guru
maka memungkinkan untuk mengaktualisasikan implementasi gender di desa dan
mendukung kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing komponen proyek.

Tabel - 13. Penilaian diri motivator di Desa Muara Telang terhadap kemampuan
pengetahuan berkaitan dengan gender

Keterangan motivator Baik
Sekali

Baik Sedang Kurang Kurang
Sekali

♀ - - - - -Pengetahuan (teori)
mengenai gender ♂ √

♀ - - - - -Fasilitasi dalam pertemuan
♂ √
♀ - - - - -Mendorong/memberi

semangat kepada
perempuan agar berani
bicara dan mengemukakan
pendapat

♂ √

♀ - - - - -Bagaimana saya
berpartisipasi di berbagai
pertemuan pada tingkat
desa (rapat desa, dll)

♂ √

♀ - - - - -Bagaimana kerjasama
saya dengan pemerintah
setempat?

♂ √

♀ - - - - -Dukungan yang saya
berikan untuk kegiatan
IGAs (peningkatan
pendapatan)

♂ √

Sumber : Data primer ; Tim Monitoring Dampak SSFFMP
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3.3.2. Kegiatan Berwawasan Gender

Komponen CD

Dari kegiatan komponen CD diperoleh perubahan bagus untuk kelompok
binaan maupun non binaan dalam usahatani padi. Pada tahun 2004/2005 petani
inti yang mendapat binaan hanya pada hamparan 10 Ha namun memberikan
dampak terhadap petani non-binaan sebanyak 20 Ha dan dampak tersebut pada
tahun 2006 meningkat menjadi 212 Ha. Keinginan masyarakat untuk merubah
jenis bibit dari padi lokal ( kuning, awan, perak, bone, ketek sawo) ke unggul
terutama jenis ciherang, IR 42. Pola tanam dari hanya padi menjadi padi dan
palawija.

Sebelum ada traktor perempuan dan laki-laki ikut terjun dlm persiapan dan
pengolahan lahan yang memerlukan waktu 1 bulan/ha, setelah ada traktor
perempuan dan laki-laki hanya menyempurkakan dan perlu waktu 1 hari.
Kuantitas padi yang dihasilkan lebih banyak dan kualitas padi lebih bagus. Dana
yang dikeluarkan untuk olah lahan dulu 400.000 sekarang hanya 250.000.

RMU yang sangat bermanfaat menggugah kelompok non binaan untuk
memiliki RMU sehingga jumlah di desa meningkat dari 4 buah tahun 2004 menjadi
10 buah pada tahun 2006.

Power Thresher menggantikan perontok padi yang semula memakai Gebug
/banting di kayu dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan dalam waktu 2 jam
kemudian di ayak dan di tampi untuk memisahkan kotoran atau padi yang hampa
lalu di karungin, ini merupakan dominasi perempuan perlu waktu 30 menit .
Sekarang tinggal mengupah Rp 2000/50 kg sehingga perempuan mempunyai
waktu luang untuk mencari upahan di lahan tetangga sebagai tenaga tanam,
memanen dan merumput dengan upah Rp 20.000 ( 7 jam kerja).

Berdasarkan fakta diatas, Kepala UPTD Distanak, LSM Pendamping,
Sekdes dan PPL seluruhnya menyatakan bahwa:

1. Terdapat perubahan positif
2. Terdapat peningkatan pendapatan kelompok
3. Tekhnologi yang diintroduksi dapat meningkatkan efisiensi
4. Terlihat perkembangan/kemajuan di desa
5. Kemampuan anggota kelompok dalam pembukuan meningkat
6. Perempuan lebih terlibat dalam kegiatan desa

Namun kepala desa berpendapat bahwa peningkatan pendapatan
kelompok dan keikutsertaan perempuan dalam kegiatan desa belum signifikan .
Hal ini membuktikan bahwa kepala desa masih ingin memaksimalkan integrasi
gender dalam pembangunan desa.

Dari uraian di atas fakta dan berbagai pendapat berbagai kalangan tentang
progres gender di Desa Muara Telang dikemukakan pada Tabel 14.
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Tabel 14. Kondisi Gender Saat PRA dan Fakta serta Pendapat Berbagai Kalangan Pada
Tahun 2006 di Desa Muara Telang

Kondisi gender berdasarkan fakta dan pendapat berbagai kalangan tahun 2006N0 Kondisi gender saat
PRA (2004) Fakta PPL/

Kadisnak
Motivator LSM Aparat

Desa/camat
Dampak

1 ♀ kurang dilibatkan 
dlm pengambilan
keputusan di
masyarakat dan
keluarga dibanding
♂

Ketua UPJA ♀ 
Bendahara ♀

Partisipa-
si
mening-
kat

Partisipa-
si
mening-
kat

Peningka-
tan
pemaha-
man
gender

Belum
optimal

Positif

2 Tanggung jawab
mencari nafkah
dominan ♂ walau 
perempuan terlibat
dlm kegiatan
produktif

Perempuan terlibat
dalam kegiatan
produktif

Positif

3 Jam kerja ♀ lebih
lama dari pada ♂

Terjalin kerjasama
yang lebih baik antar
pasutri dalam rumah
tangga

Positif

4 ♀ dan ♂ punya 
waktu luang untuk
kegiatan produktif

Pola tanam semula
padi sekarang +
palawija (♀)

Positif

5 Kontrol sumberdaya
lebih dominan ♂

Akses bagi
perempuan mulai
terbuka

Positif

6 ♀ kurang dilibatkan 
dlm pelatihan dan
penanggulangan
kebakaran hutan

Pemanfaat
an api
lebih baik

Pengelolaan
ladang telah
kurangi
kebakaran.
Masyarakat
lebih berdaya

Positif

7 Kurangnya
partisipasi kualitatif
dan kuantitatif ♀ dlm 
lembaga desa

Partisipa-
si
mening-
kat

Masih
kurang

Partisipasi
meningkat

Partisipasi
meningkat

Positif

8 Tidak ada ♀ tani 
terlibat dlm
kelompok tani

Dari 5 klpk, 2 klpk
sdh ada ♀

Ilmu
mening-
kat

Sudah
terlibat

Jelas ada
kelompok
tani wanita

Positif

9 Kelompok tani tidak
aktif

Th 2004: UPJA + 2
klpk tani
Th 2005: UPJA + 5
klpk tani

Sangat
berkembang

Positif

10 Kegiatan produktif ♀ 
dan ♂ belum 
optimal.
Panen = 1 X/TH
Produksi=1,5 – 2
ton/Ha

1.Panen = 2X/TH.
2.Produksi = 3,8
ton/Ha.
3.Th 2004: Petani
dampak 20 Ha
4.Th 2005/6 = 212
Ha
5.Pendapatan naik

Sudah
kenal
teknologi
pertanian

Kegiatan
belum efisien

Positif

11 Akses transportasi
kurang mendukung

12 Kurangnya sarana
dan prasarana air
bersih

13 Praktekkon sonor Tinggallkan praktek
sonor

Positif

14 RMU = 4 RMU = 10 Positif
15 Padi kurang berisi Padi lebih bernas Positif

Catatan: Dampak terhadap petani Non- binaan, mereplikasi RMU
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Desa Muara Medak

Di Desa Muara Medak direkomendasikan 6 kegiatan, dimana 5 kegiatan
menunjukkan fakta progres yang bagus dan semuanya berdampak positif. Satu
rekomendasi yang belum ditindaklanjuti adalah membuktikan apakah jam kerja ♀ 
masih lebih banyak dari pada ♂, namun demikian disamping 5 progres kegiatan 
yang direkomendasikan diperoleh 3 fakta yang merupakan dampak dari adanya
intervensi implementasi gender yaitu: 1) ada kios saprodi, 2) ada balai pertemuan
,3) ♀ mendapat akses terhadap penyuluhan dan 4) adanya kelompok wanita tani.
Ke lima progres yang dicapai sebagai berikut :

1. Pada saat PRA ♀ kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan di 
masyarakat dan keluarga dibanding ♂ namun setelah intervensi tentang 
pengertian gender dijumpai adanya pemahaman pengertian dan
implementasi konsep gender terbukti dari laporan masyarakat dan aparat
desa bahwa perempuan mengemukakan pendapat dan memberikan
sumbangan dalam pengambilan keputusan dalam pertemuan di tingkat
desa seperti rapat desa, perayaan hari-hari besar , bahkan sampai di tingkat
paling bawah seperti kelompok tani pada tahun 2006. Disamping itu
diperoleh fakta bahwa kelompok tani padi yang semula hanya laki-laki,
saat ini dijumpai anggota kelompok tani 45% ♀, bahkan  tumbuh satu  
kelompok tani “saga” yang 100% ♀ dengan berbagai program  diantaranya 
usahatani palawija dan tanaman obat-obatan.

2. Sebelum intervensi ♀ kurang berpartisipasi secara kualitatif dan kuantitatif 
dalam lembaga di desa, misal dalam pelatihan dan penanggulangan
kebakaran hutan namun setelah intervensi dijumpai ♀ sebagai pengurus 
RMU, ♀ diperkenalkan  peralatan kebakaran dan memperoleh akses 
menonton film pencegahan kebakaran hutan.

3. Kondisi gender saat PRA dilaporkan bahwa tanggung jawab mencari nafkah
dominan ♂ walau perempuan terlibat dlm kegiatan produktif namun setelah
intervensi kegiatan CD melalui RMU, meningkatkan penghematan biaya
penggilingan dari biaya transportasi Rp 50.000 untuk menuju tempat
penggilingan (dulu) dan membatasi dana konsumsi rokok suami karena jika
dulu yang menggilingkan padi suami sekaligus membeli rokok maka
sekarang diambil alih oleh istri yang sekaligus membelikan rokok untuk
suami. Hal ini berarti diperoleh peningkatan peranan ♀ dalam mengatur 
sumberdaya keluarga.

4. Saat PRA dilaporkan kontrol terhadap sumberdaya dalam hal sarana
prasarana, sumberdaya alam maupun manusia misalnya terhadap tanah
lebih dominan ♂ dari pada  ♀ namun pada tahun 2006 diperoleh fakta 14%
♀  tim pengarah ,   10% ♀ sebagai  tim teknis dan  29% ♀ sebagai tim 
perumus dalam kegiatan LUP.

5. Kondisi gender menurut laporan PRA “prioritas kebutuhan ♀ dan ♂ 
disamakan“ namun setelah ada intervensi kegiatan berwawasan gender
kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan ♀ terbukti kelompok ♀  menanam 
bumbu dapur/apotik hidup dan menanam bibit karet sesuai dengan yang
diinginkan.
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Desa Ujung Tanjung

Di Desa Ujung Tanjung juga direkomendasikan 6 kegiatan, dimana 5
kegiatan menunjukkan fakta progres yang bagus dan semuanya berdampak
positif. Satu rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (sama dengan di Desa
Muara Medak) adalah membuktikan apakah jam kerja ♀ masih lebih banyak dari 
pada ♂, namun demikian disamping 5 progres kegiatan yang direkomendasikan
diperoleh 3 fakta yang merupakan dampak dari adanya intervensi implementasi
gender yaitu : 1) peningkatan pendapatan dari ternak sapi, 2) ada kegiatan
investasi membeli bibit karet yang dilakukan oleh ♀ dan, 3) sekolah TK yang
semula belum formal menjadi formal. Ke lima progres yang dicapai adalah:

1. Kondisi gender saat PRA (2004) ♀ kurang dilibatkan dlm pengambilan 
keputusan di masyarakat maupun keluarga dibanding ♂.  Setelah aparat 
desa, pemuka desa dan pemuka adat mendapat pengertian gender telah
tumbuh berbagai kegiatan nyata mengikutsertakan perempuan dalam
kegiatan pembangunan masyarakat desa. Saat ini setiap ada rapat desa
perempuan ikut serta , dulu tidak ada perempuan yang hadir. Kelompok
perempuan yang sejak dulu ada seperti kelompok rebana, arisan, pengajian,
rukun kematian di setiap dusun yang semula mati suri sekarang sudah hidup
dan maju.
 Dari kegiatan pendampingan dalam dinamika kelompok , kelompok telah

mempunyai struktur kepengurusan, jadwal kegiatan dan pembukuan yang
mantap. Kelompok rebana yang tampak maju dengan kegiatan rutin dan
baju seragam telah mendapat undangan dalam menyemarakkan pesta
adat pernikahan. Kegiatan semakin maju karena dari hasil penghiburan
uang dimanfaatkan untuk kemajuan kelompok termasuk melengkapi alat-
alat yang diperlukan.

 Kelompok pengajian saat ini telah mempunyai ketua, sekretaris dan
bendahara dan kegiatan simpan pinjam.

 Kegiatan rukun kematian telah mampu menyumbangkan dana untuk
keluarga yang terkena musibah sebesar Rp 650.000/KK yang terlebih
dahulu ditalangi oleh kelompok baru kemudian dimintakan iuran kepada
anggota.

 Dalam organisasi PKK telah ada seksi SPP (simpan pinjam perempuan)
setelah mereka mendapatkan pelatihan dinamika kelompok.

 Sekolah taman kanak-kanak yang semula tidak ada pengurus, bersifat
informal, guru tidak dapat honor setelah mendapat pendampingan
dibuatkan organisasi lalu didaftarkan ke Kecamatan. Hasilnya setelah
satu tahun TK diresmikan dan para guru mendapat gaji .

2. Sebelum intervensi dilaporkan Kurangnya partisipasi kualitatif dan kuantitatif ♀ 
dalam lembaga desa sekarang diperoleh fakta ada 2 ♀ sebagai anggota  BPD 
dan 20% ♀ di LUP.

3. Untuk merespon kondisi gender yang dilaporkan PRA bahwa tanggung jawab
mencari nafkah dominan ♂ walau perempuan terlibat dlm kegiatan produktif
telah dilakukan Pelatihan ERT (Ekonomi Rumah Tangga) kepada pasutri
dimana mereka hendaknya berembug dalam kegiatan produktif dan
pendapatan. Disamping teori juga diberikan kegiatan aksi yang dilakukan oleh
komponen CD yang memberi 8 ekor sapi kepada 8 pasutri . Pemeliharaan
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ternak dalam satu kandang kelompok telah meningkatkan komunikasi lebih
intensif antar suami istri maupun antar anggota .

4. Dilaporkan kontrol terhadap sumberdaya baik dalam hal sarana prasarana,
misalnya terhadap tanah lebih dominan ♂ .  Fakta tahun 2006 LUP telah
mengikutsertakan perempuan dalam menentukan batas desa dan mengenal
berbagai alat pengukur GPS , sebanyak 20% komite pengarah dan 20% tim
teknis adalah perempuan. Kepala desa dan masyarakat menunjang dan
senang karena dengan adanya tapal batas akan mengurangi sengketa dimasa
yang akan datang seperti yang sering terjadi di desa tetangga.

5. Untuk merespon kondisi gender dimana prioritas kebutuhan ♀ dan ♂ disamakan 
,dilakukan intervensi pelatihan ERT dan kegiatan CD yang akhirnya dapat
memberikan kesempatan ♀ dan ♂ berembug dalam menentukan prioritas 
kegiatan. Diperoleh fakta ♀ yang memanfaatkan hasil usaha ternak untuk
investasi di perkebunan karet yaitu untuk membeli bibit karet.

Desa Muara Telang

Dari 12 kegiatan yang direkomendasi, 2 berkaitan dengan kondisi alam
(sarana transportasi dan air) dan 10 berkaitan dengan gender dimana 7
diantaranya sama dengan di Desa Muara Medak dan Ujung Tanjung sedangkan 3
lainnya yang secara eksplisit dikemukakan adalah tidak ada ♀ tani terlibat dalam 
kelompok tani , kelompok tani tidak aktif dan kegiatan produktif ♀ dan ♂ belum 
optimal.

Kegiatan pelatihan peningkatan pengetahuan gender yang diberikan
melalui berbagai seminar dan workshop sebagaimana diberikan pada desa proyek
lainnya belum memberikan hasil dalam mengaktifkan berbagai kelembagaan desa
seperti yang dijumpai di Desa Muara Medak dan Ujung Tanjung. Hal ini
disebabkan motivator yang bertugas di desa setiap tahun berganti karena
motivator pindah ke luar desa sehingga pembinaan kurang optimal. Disamping itu
motivator hanya satu orang laki-laki sementara di Desa Muara Medak dan Ujung
Tanjung 2 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Namun motivator tahun
2006 secara langsung sudah mengikutsertakan perempuan karena kebetulan
menjabat sebagai Sekdes sehingga mempunyai akses langsung dalam
mengikutsertakan perempuan dalam pertemuan dan kegiatan di desa walaupun
diakui tidak mudah. Mula-mula perempuan yang bersedia hadir dalam pertemuan
desa hanya yang berpendidikan setingkat SLTA dan SMP dan namun sekarang
sudah ada yang hanya sekolah SD walaupun jumlahnya baru 3 orang perempuan
yaitu istri perangkat desa (kaur pembangunan), dan 2 istri BPD.

Diperoleh progres yang sangat bagus dan berdampak positif dari 3 kegiatan
berikut.

1. Jika semula tidak ada ♀ tani terlibat dalam kelompok tani , saat ini sudah ada 5 
kelompok tani dimana 2 kelompok yang mempunyai anggota perempuan
dengan kegiatan utama usahatani padi (pengenalan teknologi dan bantuan
alsintan). Bahkan ada perempuan berperan di berbagai lembaga yang semula
di dominasi laki-laki. Pengurus UPJA di ketuai oleh seorang perempuan yang
didampingi oleh bendahara yang juga perempuan.

2. Kelompok tani yang dilaporkan tidak aktif, melalui kegiatan komponen CD
diperoleh perubahan bagus untuk kelompok binaan maupun non binaan dalam
usahatani padi. Keinginan masyarakat untuk merubah jenis bibit dari padi lokal
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( kuning, awan, perak, bone, ketek sawo) ke unggul terutama jenis ciherang, IR
42 telah terealisir. Pola tanam dari hanya padi menjadi padi dan palawija.

3. Jika sebelum ada intervensi kegiatan produktif ♀ dan ♂ dilaporkan belum 
optimal, dimana sebelum ada traktor perempuan dan laki-laki ikut terjun dalam
persiapan dan pengolahan lahan yang memerlukan waktu 1 bulan/ha, setelah
ada traktor perempuan dan laki-laki hanya menyempurkakan dan perlu waktu 1
hari. Kuantitas padi yang dihasilkan lebih banyak dan kualitas padi lebih bagus.
Dana yang dikeluarkan untuk olah lahan dulu 400.000 sekarang hanya
250.000.

 RMU yang sangat bermanfaat menggugah kelompok non binaan untuk
memiliki sehingga jumlah di desa meningkat dari 4 buah th 2004 menjadi
10 tahun 2006.

 Power Thresher menggantikan perontok padi yang semula memakai Gebug
/banting pada kayu dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan dalam waktu 2
jam kemudian di ayak dan di tampi untuk memisahkan kotoran atau padi
yang hampa lalu di karungin, ini merupakan dominasi perempuan perlu
waktu 30 menit . Sekarang tinggal mengupah Rp 2000/50 kg sehingga
perempuan mempunyai waktu luang untuk mencari upahan di lahan
tetangga sebagai tenaga tanam, memanen dan merumput dengan upah Rp
20 000 ( 7 jam kerja).

4.2. Saran

Untuk memperoleh progres integrasi gender secara maksimal diperlukan
usaha-usaha sebagai berikut :

 Memilih motivator yang berkomitmen kuat terhadap keberhasilan program
dan bersedia mengikuti seluruh program pembinaan sampai mereka merasa
yakin bahwa telah memiliki kemampuan “baik sekali“ untuk menstransfer
dan mengimplementasikan kemampuannya dalam kegiatan berperspektif
gender.

 Jumlah motivator dalam satu desa hendaknya 2 orang yang terdiri dari laki-
laki dan perempuan.

 Motivator hendaknya mempunyai status dalam kepemimpinan desa baik
formal (aparat desa, PPL) maupun non-formal (ketua kelompok perempuan)
agar mempunyai peluang untuk mengaktualisasikan kemampuannya dalam
mengimplementasikan program berperspektif gender.

 Secara simultan anggota kelompok di semua lokasi proyek diberikan
pelatiham gender sehingga mereka bisa menjemput “bola“ atau merespon
misi yang dibawa (oleh motivator, LSM pendamping, aparat desa serta
komponen proyek lebih cepat sehingga memberikan hasil yang maksimal.

 Hendaknya dilakukan Studi banding antar lokasi proyek agar mereka saling
memetik keberhasilan atau “success story“ yang dicapai oleh masing-
masing desa sebagai dasar untuk melangkah lebih maju.

 Di Muara Medak, balai pertemuan hendaknya sekaligus difungsikan
sebagai ajang promosi kegiatan berperspektif gender dan tempat singgah
masyarakat sehingga difusi teori maupun implementasi cepat meluas di
masyarakat. Sementara fungsi kios saprodi hendaknya semakin diperluas
pelayanannya baik kepada anggota kelompok binaan maupun non-
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kelompok. Dampak keberhasilan kelompok yang telah melahirkan
kelompok non-binaan perlu diperluas mengacu kepada langkah
keberhasilan yang telah ditempuh sebelumnya.

 Di Desa Ujung Tanjung kegiatan produktif untuk perempuan yang berkaitan
dengan usaha perkebunan karet perlu dipupuk sehingga berhasil dan dapat
dijadikan contoh signifikan untuk pencegahan kebakaran hutan. Sedangkan
untuk memenuhi keinginan masyarakat untuk berternak ayam hendaknya
diarahkan ke intensifikasi ternak ayam buras, karena mayoritas masyarakat
telah mempunyai aset sehingga hanya memerlukan fasilitasi teknologi yang
intensif. Alasan lain karena usahaternak ayam yang tidak intensif
merupakan peluang besar bagi terjadinya wabah flu burung yang sangat
berbahaya bagi manusia. Keberhasilan usaha menghidupkan kelompok
yang telah mati suri perlu diimplementasikan dalam menginisiasi kegiatan
berperspektif gender di bidang lainnya yang potensial di desa.

 Di Muara Telang, fakta adanya dampak perluasan implementasi teknologi
padi serta alsintan perlu dievaluasi dari aspek keterlibatan fisik (alokasi
waktu), ekonomis maupun terhadap peran ♀ dan ♂ dalam pengambilan 
keputusan terhadap sumberdaya keluarga untuk meyakinkan bahwa peran
♀  telah meningkat dari kondisi sebelumnya.  Keberhasilan tersebut akan 
sangat berarti bagi pengembangan kegiatan berperspektif gender di seluruh
lokasi proyek.


