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Executive Summary

SSFFMP increased woman’s participation and coordination in FM and SNRM by
applying WID, GAD, and Gender Mainstreaming (GM). This report focused on “
Strategies and Policies to Enhance Women Participation and Coordination in FM and
SNRM “ . To reach policies and strategies be recommended some activities have been
based on ToR (annex 5).

Conclusions

1. Difficulties Faced by Related Institution at Provincial (P) and District (D)

Most Stakeholders (SH) at province and district understood the basic gender concept
partially, but they still have perception if discussing about gender, it means discussing
about women issues only. 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 implemented in real activities/programs.

Generally, stakeholders at province and district level knew the existing of the President
Instruction N0. 9 /2000, that suggests implementing gender mainstreaming in their
programs. But they faced two main difficulties to implement. First, coming from the
women themselves, women often refuse the chances given, especially when they are
pregnant or have children under five years old. Beside that, women managed themselves
not to have other activity outside household and higher social status than their husband
(as they believed). Second, the problem was the number of competent women in most
related institution is less than men.

Some supervisor emphasized and warned that “ belief” should be used as the guidance in
implementing the gender approach, because there are already stated in all belief on how
men and women should behave.

The above perception might be caused by lack of understanding about gender, since a
number of staffs that have been trained about gender are very limited. In Forestry
services, staffs who already trained on gender issues are 4 out of 184, in Bapedalda only
2 out of 51, in Plantation services is only two staff. All staffs that were facilitated and
trained on gender issues, by SSFFMP except one female of Forestry staff and one male
of Plantation staff had also 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 implementation of GM. This is one of
problem in implementing GM. As the consequence, there were no indicators of gender
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integration in planning, budgeting, and no support for women to increase their
competence.

2. Experiences in Implementing PUG by Other Institutions

The Agency of Agricultural Research and Development (AARD) have introduced gender
in 1980, unfortunately it gain less attentions from stakeholders. At the beginning of
2000, gender was modified/called SAGA (Socioeconomic and Gender Analysis) and
AARD created SAGA core team (SCT) who responsible to socialize and implement
SAGA to BPTP staffs in all 26 Provinces of Indonesia. At December 2000, under the
collaboration with Women Study Center of Gajah Mada the SCT conducted training on
GM for some representative staffs of BPTP in all provinces, includes 18 TOM, 119 TOT
and 416 staffs. Evaluation was done in 2004 but the results were not suitable as a plan
because there were no supports from the decision makers/stake holders to implement GM
in research.

Some experiences proved that it was not easy to introduce GM for stakeholders,
especially at province and district level, therefore Bappenas RI (2001) developed a
method on Gender Analysis Pathway (GAP) that presented steps in guiding to implement
gender mainstreaming started from introducing it.
GAP was implemented in Department of Agriculture and Forestry in 2001 under
coordination between Bappenas RI and Women’s Support Program II. As an example,
(results see annex-2) but there was no report on evaluation so far.

3. Experiences with Stakeholders in Integrating Gender Approach

Most of stakeholders cooperated with SSFFMP at district level namely BPP, PKK,
BPMD and Deperindagkop understood about gender concept eventhough they still need
assistance to coach number of participation/target group (men and women) and wrote
explicitly in their activities . However, some planning with integration of gender in their
respective institution was outlined by stakeholders from BPP, PKK, BPMD and
Deperindagkop.

4. Partnership between Women Empowerment Biro (BPP) and Women
Study Center (PSW) in Increasing Gender Integration at Government
Planning

Since 2001, BPP (OKI) has been working together with PSW to increase stakeholders’
awareness on gender issues at district level, such as publishing a book of gender profile
and status. This book was used as database to make proposals for some activities related
with gender in order to get budget from APBN/APBD. Gender equity and equality have
been socialized to 850 people (DPR, KADIS, Camat, BPD, KADES, religion leader,
society leader (Pemuka adat) and Tim Penggerak PKK) since 2001 – 2006. These
activities were supported by APBN/APBD budget. Similar activities done by BPP
MUBA, while BPP Banyuasin will cooperate with PSW in 2007. But since 2004 gender
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concepts have been socialized with target group PKK and religious figures covered about
40 people per year.
To invite stakeholders as participants by using the highest level power to sign the
invitation. 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 Empowernment
Departement.

5. Policy and Strategy for Further Women Participation in FM and SRNM
in the Concepts and Implementation

The involvement of women started from planning till implementation program have been
done through 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 was monitored through their attendance on
meetings at sub district. If number of women attended the meeting less than 50%, the
proposal would not be followed-up. However, women who have already involved didn’t
get cash money benefit as men got. For example, budget used for build a bridge, men
took responsible for all materials, labors, and received cash money as benefit. While
women get nothing except “happiness” since their children can go to school easily.

Only 10% of the PPK budget can be used directly by women group (PKK), mainly for
“simpan pinjam” (micro finance credit).

6. Guidelines for SSFFMP to Accommodate Local Knowledge in Integrating
Gender Issues

Local knowledge would be accommodated in relation 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 then men.

Recommendations

1. To Enhance Awareness of Stakeholders, Counterparts and Related
Institution to Increase women’s participation related to FM and SNRM at
their each institutions.

Conducting workshop on “Implementation of Gender Analysis Path Way (GAP)” to
related institution of SSFFMP namely Forestry, Plantation and Agriculture services,
Women Empowerment Section, Bappeda and Bapedalda. By this workshop, institutions
will have more understanding about gender and open eye data that show their staffs’ role
based on gender and gap in regards to FM and SRNM programs. Based on the existing
gap, concept will be created to implement GM.
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The Women Empowerment Section should initiate this workshop because they have
mandate in disseminating information related to gender. GRP from PSW, ISTE, or
NSTE is better to be invited for this workshop. It is strongly recommended that BPP or
SSFFMP invite and facilitate one GRP from team of Human Resources Empowerment –
Agriculture Department.

Related institution at province and district level should provide “child care” in the
institution during work days (can be provide through collaboration with “Dharma
Wanita” which is exist in every institution) to enable women staffs have more time to
perform their capacity in 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 at provincial and district level increase number of competent women
to support SSFFMP’s activities. This could be done by recruiting knowledgeable
women for FM and SRNM to work at province or district and creates collaboration with
University to implement “Sarjana Bangun Desa”. It means graduated students from
South Sumatra who have knowledge related to FM and SRNM.

2. To Enhance Participation and Coordination of Women in FM and SRNM
Policies and Strategies

BPP should socializ the importance of INPRES No 9/2000 to related institutions of
SSFFMP seriously, such as by visiting directly related institutions or publishing
brochures/stickers.

BPP at province and district have to increase number of stakeholders, and staffs of related
institutions to have better understanding of GM through various ways of socialization.

BPP should cooperate with PSW to provide more “Open Eye Data” about gender role and
gap in FM and SRNM in detail and propose priority activities, and then make proposals
to related institution to gain budget for theseactivities.

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

Collaboration with Bappeda should be increase for integration of agreed activities
(Between SSFFMP and other related institutions) into PPK programs. This strategy is to
make sure the integration of gender sustainable.
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3. To Accommodate Cultural Aspects ( Religion point of view) in every
Activities related with Gender Issues.

Inviting gender expert who has gender knowledge from religion view as a GRP and gives
explanation to “Ustad” who usually gives speech to related institution of SSFFMP and
share to them that gender is not contradiction with the belief.
Compiling all Ustad’s contribution, perception, support, suggestion to clarify and
complete gender knowledge with religion point of view.

Disseminating gender concept that have already completed by religion point of view to
related persons (supervisors, counterparts, MSF) throughout seminar or in every chance
meeting.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

SSFFMP terus melakukan usaha meningkatkan partisipasi dan koordinasi perempuan
dalam FM dan SNRM melalui penerapan WID, GAD dan Gender Mainstreaming atau
PUG. Laporan ini difokuskan pada “ Strategi dan kebijakan meningkatkan partisipasi
dan koordinasi perempuan dalam kegiatan FM dan SNRM. Untuk memperoleh
kebijakan dan strategi dimaksud, dilakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ToR
(Lampiran – 5)

Kesimpulan

1. Permasalahan di Instansi Terkait, Propinsi dan Kabupaten

Mayoritas stakeholder propinsi dan kabupaten baru memahami konsep dasar gender,
itupun secara parsial. Dikemukakan bahwa jika membahas gender hanya membahas
perempuan. Juga ada yang berpendapat bahwa membahas gender isinya menyuruh
perempuan agar tidak hanya bekerja dalam rumahtangga , dimana laki-laki tidak akan
mendukung karena belum siap menerima akibatnya.

Namun dijumpai CPs yang memberikan apresiasi isu gender dan menyarankan agar
diaktualisasikan dalam kegiatan nyata.

Pada umumnya stakeholder di propinsi dan kabupaten terkait dengan SSFFMP
memahami adanya INPRES N0. 9/2000, yang mengandung amanah untuk
mengimplementasikan PUG dalam program yang dilaksanakan. Namun mereka
dihadapkan pada dua masalah, pertama dari pribadi perempuan yang selalu menolak jika
diberi kesempatan mengaktualisasikan kompetensinya, terlebih saat mereka sedang hamil
dan atau mempunyai anak BALITA. Disamping itu perempuan menempatkan dirinya
untuk tidak beraktivitas lebih banyak dan berstatus lebih tinggi dari pada suami di luar
runahtangga (sesuai kepercayaan dan agama yang dianut). Kedua, jumlah perempuan
yang berkompeten di sebagian besar instansi lebih sedikit disbanding laki-laki.

Bahwa agama/kepercayaan hendaknya dijadikan acuan dalam implementasi PUG juga
ditekankan oleh sebagian besar supervisor, karena dalam agama/kepercayaan sudah ada
aturan bagaimana seorang laki-laki dan perempuan hendaknya berperilaku.

Persepsi diatas disebabkan kurangnya pemahaman secara penuh atau menyeluruh tentang
gender, seperti terlihat bahwa jumlah staf yang telah mendapat pengetahuan gender
sangat terbatas. Di Dinas Kehutanan hanya 4 dari 184 staf yang sudah mendapat
pengetahuan, di Bapedalda hanya 2 dari 51 staf, di Dinas Perkebunan juga baru dua staf .
Staf yang telah memperoleh pengetahuan tentang gender diperoleh dari fasilitasi oleh
SSFFMP, namun seorang perempuan dari Dinas Kehutanan dan seorang dari Dinas
Perkebunan sebelumnya sudah mendapat pelatihan gender di India dan Jakarta.

Namun disayangkan personil yang telah mendapatkan pelatihan tersebut belum
mempunyai kekuasaan dalam mengimplementasikan gender. Personil yang belum
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memahami gender sepenuhnya justru yang memiliki wewenang dalam
mengimplementaikan PUG, hal ini merupakan faktor utama sulitnya
mengimplementasikan PUG. Sebagai konsekwensi, instansi terkait SSFFMP belum
memiliki perencanaan yang didasarkan pada gender, terlebih indikator, pendanaan dan
dukungan berdasarkan gender untuk meningkatkan kompetensi .

2. Pengalaman Implementasi PUG oleh Instansi Lain

Badan Litbang DEPTAN telah memulai mengenalkan gender sejak tahun 1980 namun
tidak mendapat perhatian yang cukup dari stakeholder. Awal tahun 2000 gender
disempurnakan menjadi SAGA (Socioeconomic And Gender Analysis) dan Badan
Litbang DEPTAN membentuk tim inti SAGA atau SCT yang bertanggungjawab
mensosialisasikan dan mengimplementasikan SAGA di BPTP yang berada di 26
Propinsi di Indonesia. Pada Bulan December 2000, SCT bekerjasama dengan PSW
universitas Gajah Mada melakukan pelatihan SAGA kepada beberapa staff BPTP dari
seluruh Indonesian meliputi 18 TOM, 119 TOT and 416 staf. Evaluasi dilakukan tahun
2004, hasilnya tidak sesuai harapan karena diantaranya partisipan tidak memperoleh
dukungan dalam mengimplementasikan PUG dalam kegiatan penelitian.

Pengalaman menunjukkan sulitnya mengintegrasikan PUG untuk stakeholder di tingkat
Propinsi , maka Bappenas RI (2001) membuat metode Gender Analysis Pathway (GAP)
atau alur kerja analisis gender. GAP menyajikan tahapan dalam mengimplementasikan
PUG, yang dimulai dengan pengenalan sampai pemahaman PUG.

PUG telah diaplikasikan di DEPTAN dan DEPHUT melalui kerjasama Bapenas RI dan
Women’s Support Program II, hasil dikemukakan pada lampiran -2, namun sejauh ini
belum diperoleh hasil evaluasi.

3. Pengalaman Mengintegrasikan Pendekatan Gender Dengan Stakeholders

Mayoritas stakeholder di kabupaten yang bekerjasama dengan SSFFMP seperti BPP,
PKK, BPMD and Deperindagkop memahami konsep PUG ( tidak ada perwakilan dari
propinsi) tetapi masih memerlukan pendampingan untuk selalu mengikutsertakan jumlah
target group secara tersurat. Namun demikian mereka telah mengintegrasikan gender
dalam perencanaan kegitan di instansi masing-masing.

4. Kerjasama antara BPP and PSW dalam Meningkatkan Integrasi Gender
dalam Perencanaan Pemerintah

BPP di tingkat Kabupaten OKI telah merintis kerjasama dengan PSW sejak 2001
dalam mendorong kepekaan stakeholder di tingkat kabupaten tentang isu gender, yaitu:
menerbitkan buku profil dan status perempuan . Buku tersebut dijadikan dasar dalam
membuat proposal kegiatan berkaitan dengan gender, khususnya dalam memperoleh dana
dari APBN/APBD. Dari dana tersebut sejak tahun 2001 sampai 2006 sebanyak 850
orang ( DPR, kadis, camat, BPD, kades, pemuka agama , pemuka adat and Tim
Penggerak PKK) telah diberikan sosialisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).
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Kegiatan serupa dilakukan oleh BPP MUBA, sedangkan BPP Banyuasin baru akan
memulai bekerjasama dengan PSW tahun 2007 namun demikian sejak 2004 telah
melakukan sosialisasi gender kepada PKK dan guru agama sebanyak 40 orang per tahun.

Cara yang ditempuh agar para stakeholder menghadiri pertemuan, undangan
ditandatangani BUPATI yang dalam daftar acara disebutkan sebagai pembuka. Contoh
jika yang diundang DPR, camat dan dinas maka undangan ditandatangani Bupati.
Mengundang kepala desa, camat yang tandatangan. Cara lain adalah mengundang GRP
dari Meneg PP, Jakarta.

5. Kebijakan dan Strategi dalam Mengupayakan Agar Partisipasi
Perempuan dalam FM and SRNM Ke Depan Tertera Mulai dari Konsep
sampai Implementasi.

Keikutsertaan perempuan mulai dari perencanaan sampai pada implementasi
program telah dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) melalui
SK BAPEDA No. 414.13 yang secara ketat merekomendasikan keikutsertaan 50%
perempuan mulai dari perencanaan sampai realisasi pemanfaatan dana PPK.
Keikutsertaan perempuan dimonitor melalui kehadiran mereka dalam rapat di
Kecamatan. Jika jumlah perempuan yang hadir tidak mencapai 50% maka proposal yang
diajukan tidak akan ditindak lanjuti. Namun demikian perempuan yang telah ikut serta
tidak memperoleh uang cash seperti yang diperoleh laki-laki. Contohnya, dana dipakai
perbaikan jembatan, laki-laki yang mengurus bahan bangunan, tenaga kerja dan
keamanan memperoleh uang namun perempuan tidak mendapat sepeserpun tetapi mereka
mengaku ikut senang karena anak-anak mereka dapat bersekolah tanpa susah payah.

Hanya 10% dana dari PPK yang bisa dimanfaatkan oleh perempuan secara khusus
, yaitu melalui kegiatan PKK, terutama dalam bentuk “simpan pinjam” .

6. Pedoman bagi SSFFMP untuk Mengakomodir Pengetahuan Lokal
dalam Mengintegrasikan Isu dan Aspek Gender

Pengetahuan lokal yang hendaknya dipertimbangkan oleh SSFFMP berkaitan
dengan isu gender yang berkembang di masyarakat bahwa ada anggapan kaum laki-laki
berpendapat perempuan tidak dapat menjadi pemimpin laki-laki dan perempuan merasa
bahwa dirinya sebaiknya tidak memiliki aktivitas dan status di luar rumahtangga yang
lebih tinggi dari pada laki-laki.

Rekomendasi

1. Untuk Meningkatkan Pemahaman Stakeholders, Counterparts dan Instansi
Terkait dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan di
Instansi Masing-masing Berkaitan dengan FM dan SNRM

Melakukan Lokakarya “ Fasilitasi Implementasi Gender Analysis Path Way (GAP) “
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di instansi terkait dengan SSFFMP, yaitu Perkebunan, Kehutanan, Pertanian, BPP,
Bapeda and Bapedalda. Melalui lokakarya tersebut instansi terkait akan memperoleh
pemahaman tentang gender dilengkapi dengan data dasar (open eye data) yang
memperlihatkan peran staf berdasarkan gender di masing-masing instansi berkaitan
dengan program FM dan SNRM serta kesenjangan yang ada. Dari data kesenjangan
dibuat konsep bagaimana PUG diimplementasikan dalam kegiatan yang disesuaikan
dengan tujuan FM dan SRNM.

Penyelenggaraan lokakarya hendaknya dilakukan oleh BPP yang mempunyai
kapasitas dalam mendiseminasikan informasi berkaitan dengan gender. Dalam
lokakarya GAP, hendaknya mengundang GRP dari PSW, ISTE atau NSTE namun
seyogyanya juga mengundang GRP dari Tim Pemberdayaan SDM Deptan.

Instansi terkait menyediakan fasilitas “Pengasuhan anak” dalam jam kerja
(pengadaannya bisa dilakukan bekerjasama dengan Dharma Wanita yang ada di
setiap Instansi) agar staff perempuan mempunyai waktu untuk lebih
mengaktualisasikan kapasitasnya dalam kegiatan FM dan SRNM.

Instansi terkait memberi kesempatan kepada staf perempuan untuk meningkatkan
kompetensi pengetahuan sesuai yang dibutuhkan oleh instansi dalam mendukung
kegiatan FM dan SRNM, khususnya tentang GIS dan LUP.

Instansi terkait meningkatan jumlah staf perempuan yang memiliki kompetensi untuk
mendukung kegiatan SSFFMP dengan mengusulkan merekrut staf perempuan dari
Pusat (Departemen) yang memiliki kompetensi dalam mendukung kegiatan FM dan
SRNM untuk bekerja di propinsi atau kabupaten. Selain itu melakukan kerjasama
dengan universitas untuk menerapkan “Sarjana Bangun Desa”, yaitu sarjana asal
Sumatra Selatan yang baru lulus dari universitas yang memiliki kompetensi yang
diperlukan dalam mendukung kegiatan FM dan SRNM
dihimbau/disyaratkan/diwajibkan untuk bekerja pada instansi terkait.

2. Untuk Meningkatkan Partisipasi dan Koordinasi Perempuan dalam
Kebijakan dan Strategi FM dan SRNM

BPP Propinsi dan Kabupaten sebagai instansi yang berkompeten dalam
mengimplementasikan isu gender hendaknya mensosialisasikan betapa pentingnya
INPRES No 9/2000 kepada instansi terkait dengan SSFFMP secara serius, misalnya
melalui kunjungan langsung ke instansi terkait atau dan dilengkapi brosur/stiker.

BPP Propinsi dan Kabupaten terus meningkatkan jumlah stakeholder, pengambil
keputusan dan staf instansi terkait dengan SSFFMP yang memahami PUG melalui
berbagai cara sosialisasi.

BPP hendaknya bekerjasama dengan PSW untuk secara khusus menyediakan
informasi data dasar “Open eye Data” tentang peran dan kesenjangan gender dalam
FM dan SRNM lebih rinci kemudian membuat prioritas kegiatan. Selanjutnya
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membuat proposal dan mengusulkan kepada instansi terkait untuk memperoleh dana
bagi pelaksanaan kegiatan.
Instansi terkait menindaklanjuti kesepakatan program-program integrasi gender yang
telah disepakati bersama (hasil lokakarya MSF GRP dan stakeholder, 11-12 Juli
2006) dan lebih meningkatkan jalinan kerjasama yang telah dirintis.

Kerjasama dengan Bappeda hendaknya ditingkatkan dengan mengintegrasikan
kegiatan yang telah disepakati (antara SSFFMP dan instansi terkait) kedalam program
PPK, hal ini untuk menjamin sustainabilitas integrasi gender .

3. Mengakomodasi Sudut Pandang Budaya ( Ajaran Agama) dalam Setiap
kegiatan Berkaitan dengan Gender dengan Cara-cara Berikut:

Mengundang pakar gender yang telah memiliki pengetahuan gender dari sudut
pandang agama untuk memberikan pemahaman gender kepada para ustad yang biasa
memberikan ceramah di kantor instansi terkait dengan SSFFMP, dan , agar mereka
mengerti bahwa gender tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Menampung pendapat, pandangan, dukungan dan saran dari para ustad tentang
gender kemudian memanfaatkannya sebagai bahan pengetahuan gender dari sudut
pandang agama.

Mendiseminasikan konsep gender yang telah dilengkapi sudut pandang agama kepada
individu terkait dengan SSFFMP ( Supervisor, CPs, MSF) melalui seminar atau dan
pada setiap kesempatan pertemuan.
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I. PENDAHULUAN

1.1. Lembaga Terkait Dalam Program Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan di
Sumatra Selatan atau South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP)

Program Pengelolaan Kebakaran Hutan di Sumatra Selatan atau SSFFMP adalah

program kerjasama antara pemerintah Indonesia melalui Dinas Kehutanan dan Uni Eropa

yang diimplementasikan sejak bulan Januari 2003 dengan tujuan memperoleh strategi

pengelolaan sumberdaya lahan dan hutan yang tepat guna dan berkelanjutan (OWP,

2003). SSFFMP merupakan kelanjutan (follow-up) dari Forest Fire Prevention and

Control Project (FFPCP) di Sumatra Selatan, yang diimplementasikan pada tahun 1995

sampai 2001.

Wilayah proyek SSFFMP meliputi 3 Kabupaten yaitu OKI, MUBA dan

Banyuasin, dimana dalam setiap Kabupaten terdapat desa prioritas sebagai implementasi

kegiatan proyek dengan jumlah keseluruhan 15 desa seperti terlihat dalam Peta – 1

(Lampiran 1).

Dalam mengimplementasikan program dilakukan kerjasama/koordinasi dengan

beberapa lembaga terkait mulai dari tingkat propinsi (Kepala Dinas Kehutanan

merupakan National Co-Director) sampai dengan tingkat desa. Instansi di tingkat

propinsi adalah BAPPEDA, BAPEDALDA , BKSDA, Dinas Perkebunan, Dinas

Pertanian , BPP dan perwakilan dari organisasi non-pemerintah atau NGO. Kepala dinas

dari masing-masing instasi di tingkat propinsi tersebut berperan sebagai supervisor bagi

pelaksanaan proyek. Selanjutnya masing-masing dinas terkait di tingkat propinsi

mengutus staf untuk mewakili instansi dalam pelaksanaan program SSFFMP di

lapangan yang dikenal dengan Counterparts (CPs). Di tingkat Kabupaten masing-masing

instansi terkait juga mempunyai perwakilan untuk membantu pelaksanaan program di

lapang yang dikenal dengan Multi Stakeholder yang selanjutnya bersama-sama Multi

Stakeholder dari instansi terkait di seluruh wilayah proyek membentuk Multi Stakeholder

Forum (MSF).

SSFFMP sebagai salah satu Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)

dimana program pemberdayaan perempuan termasuk di dalamnya dan ditetapkannya

INPRES nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam pelaksanaan pembangunan maka
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SSFFMP mengaktualisasikan komitmen tersebut dengan merealisir komponen program

atau TA Gender sebagai salah satu dari 6 TA. Komponen TA lainnya meliputi FM, LUP,

CD, Remote Sensing GIS dan NGO, dengan bagan organisasi yang disajikan pada

Diagram-1 (Lampiran-2).

Untuk mengimplementasikan program di tingkat desa dipilih wakil masyarakat

yang dikenal dengan motivator (MTV). MTV diharapkan mampu memotivasi

masyarakat di wilayah proyek dalam mencapai tujuan proyek SSFFMP, maka MTV

adalah ujung tombak bagi keberhasilan proyek. Untuk memperoleh efektivitas kegiatan,

selanjutnya MTV membentuk kelompok-kelompok di tingkat desa atau dusun dimana

masing-masing TA mengimplementasikan kegiatannya bersama personil instansi terkait

dalam suatu kelompok kerja (Pokja). Terdapat 4 pokja yaitu 1) penyuluhan dan advokasi

program, 2) kelembagaan dan sistem informasi kebakaran, 3) rencana pembangunan dan

pengendalian lahan dan, 4) pemberdayaan masyarakat. Masing-masing pokja bekerja

dengan instansi yang relevan dengan program yang diimplementasikan di masing-masing

kelompok masyarakat di wilayah proyek.

Dari uraian diatas maka lembaga terkait dalam SSFFMP dimulai dari tingkat

propinsi sebagai level teratas dan kelompok masyarakat di tingkat paling bawah sebagai

ujung tombak keberhasilan proyek.

1.2. Gender dan Urgensi Implementasi dalam Program Pembangunan

Secara sederhana gender diartikan sebagai perbedaan peran antara laki-laki dan

perempuan secara fisik serta dalam pengambilan keputusan yang terbentuk oleh

lingkungan alam dan social budaya dimana mereka berada. Dalam lampiran-3

dikemukakan pengertian gender oleh 7 nara sumber. Dari pengertian tersebut

disimpulkan bahwa berbicara tentang gender ada ” 7 kata kunci” yang tercakup

didalamnya yaitu: 1). peran laki-laki dan perempuan, 2) lingkungan alam atau wilayah, 3)

faktor sosial budaya, 4) proses, 5) akses, 6) pengambilan keputusan dan 7) kesetaraan.

Ke tujuh kata kunci tersebut bisa diilustrasikan dengan menjawab 5 pertanyaan who –

does – what – where- why - when dan how.
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Sejarah gender dimulai Tahun 1970 oleh karya Ester Boserup tentang “ Women’s

Role in Economic Development”, kemudian Levy (1971) tentang “ The Family

Revolution in Modern Cina” yang akhirnya Tahun 1972 The United Nation Commission

for The Status of Women mengusulkan dibentuknya kaukus Women in Development

(WID) dalam setiap pertemuan internasional yang membicarakan pembangunan di dunia

sedang berkembang dan akhirnya tahun 1975 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

menetapkan Tahun 1975 sebagai Tahun wanita internasional. WID berasumsi bahwa

perbaikan terhadap perempuan akan terjadi jika mereka memiliki akses yang sama

terhadap pendapatan dan pasar sehingga program-program WID menekankan pada

kegiatan memperbaiki kondisi buruk, tidak adil dan subordinasi yang dialami

perempuan. Pendekatan WID ini berlangsung sampai dengan dikenalnya Gender and

Development (GAD) Tahun 1985 yang membedakan kondisi perempuan dari aspek

materi (kemiskinan, beban berat, rendahnya pendidikan dll.) dan kedudukan sosial politik

ekonomi relatif terhadap pria. Program-program GAD ditujukan memperbaiki kedudukan

atau status perempuan yang dikenal dengan pemberdayaan perempuan (women

empowerement). Perjuangan peningkatan status perempuan akhirnya sampai pada

konferensi perempuan internasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Bangsa Bangsa

(PBB) di Beijing yang terkenal dengan Platform Beijing pada Tahun 1995, dimana

Indonesia merupakan salah satu negara peserta. Sebagai komitmen dari keiukutsertaan

tersebut Indonesia mengimplementasikan hasil konverensi tersebut yaitu Gender

Mainstreaming atau Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui INPRES No. 9 Th 2000.

Mengacu pada sejarah gender tersebut maka setiap usaha pembangunan

masyarakat, termasuk SSFFMP diwajibkan mengarusutamakan gender atau “ Gender

Mainstreaming” yang artinya suatu pembangunan harus menjadikan kepentingan dan

pengalaman perempuan dan laki-laki sebagai demensi integral mulai dari perencanaan,

implementasi, monitoring dan evalusi dari berbagai kebijakan dan program sehingga

perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat yang setara. Perempuan mutlak perlu

diikutsertakan dalam program pembangunan karena populasinya dibanding pria sebesar

49,99 : 50,01 dari total penduduk sebanyak 231,820 juta (Lampiran – 4) sehingga tanpa

mengikutsertakan perempuan keberhasilan pembangunan sangat diragukan.
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Sebagai realisasi dalam mengimplementasikan gender, TA gender bekerjasama

dengan seluruh TA dalam SSFFMP diberi mandat untuk mengikutsertakan perempuan

dalam setiap kegiatan. Dengan demikian seluruh instansi terkait dituntut untuk

mengimbangi/menyesuaikan/menyamakan langkah dalam setiap aktivitas. Namun

demikian dijumpai berbagai masalah dalam mengaktualisasikan dalam kegiatan proyek di

lapangan sehingga diperlukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

1.3. Fokus laporan

Laporan ini difokuskan pada strategi dan kebijakan untuk meningkatkan
partisipasi dan koordinasi perempuan dalam pengelolaan kebakaran dan kelestarian
sumberdaya alam.

Untuk memperoleh strategi dan kebijakan dimaksud, telah dilakukan kegiatan
sesuai dengan ToR (Lampiran – 5)

1. Mengidentifikasi permasalahan integrasi pendekatan gender dalam pengelolaan
kebakaran hutan dan kelestarian sumberdaya alam yang dihadapi oleh lembaga
terkait dengan SSFFMP di Tingkat Propinsi dan Kabupaten

2. Mencermati pengalaman dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh instansi
terkait dalam mengimplementasikan PUG

3. Bersama-sama International Short Term Expert (ISTE) memfasilitasi
pertemuan/lokakarya dengan stakeholder untuk bertukar pengalaman dalam
menerapkan PUG di instansi masing-masing.

4. Mencermati kerjasama yang telah dilakukan antara BPP dan PSW dalam
meningkatkan integrasi gender dalam perencanaan pemerintah.

5. Memperoleh cara agar kebijakan dan strategi partisipasi perempuan dalam FM
dan SRNM ke depan tertera mulai dari konsep sampai dengan imnplementasi

6. Menggali pengetahuan lokal berkaitan dengan isu dan aspek gender di Indonesia
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II. INTEGRASI GENDER DALAM PROGRAM PENGELOLAAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SERTA KEBERLANJUTAN
SUMBERDAYA ALAM: PENDEKATAN WID, GAD DAN PUG

Integrasi gender dimulai sejak tahun 2004 dengan melakukan analisis gender di 8

desa yang berada di 3 kabupaten wilayah proyek, memberikan pelatihan ekonomi

rumahtangga dan gender awareness. Kegiatan terus dilakukan selama tahun 2005 hingga

2006 dalam berbagai pertemuan dan workshop untuk seluruh staf, instansi dan individu

terkait dengan SSFFMP. Terhitung 12 kali WS / lokakarya berkaitan dengan gender

mulai dari penyadaran gender (Gender Awareness) sampai dengan PUG atau Gender

Mainstreaming yang dilaksanakan mulai di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan

Provinsi dengan total peserta 119 laki-laki dan 125 perempuan (Lampiran 6, inventory

of gender activities).

Kegiatan Gender Awareness ditujukan untuk MTV, Kepala Desa, staff

kecamatan, BPD, seluruh staf SSFFMP dan CPs sedangkan PUG untuk para eksekutif,

legislatif, MSF, NGO dan staf BPTP selama 3 tahun berturut turut. Dengan terlebih

dahulu memahami konsep gender diharapkan lebih mudah mengaktualisasikan PUG

dalam kegiatan di masyarakat wilayah proyek.

Data rinci tentang jumlah personel dalam setiap tingkatan administratif berkaitan

dengan proyek yang telah mendapat sosialisasi gender dikemukakan pada Tabel-1, paling

sedikit adalah MSF (10% di Banyuasin, 20% di OKI, sedang di MUBA baru 5 orang dari

seluruh MSF yang jumlah kepengurusannya masih dalam proses). Supervisor yang

mendapatkan sosialisasi baru 50%, hanya dari Bapedalda dan BPP. Seluruh kepala desa

dan MTV telah mendapatkan sosialisasi baik melalui pelatihan maupun workshop.

Sedikitnya jumlah MSF dan supervisor yang mengikuti sosialisasi disebabkan tiga

hal yaitu: Pertama belum memperoleh kesempatan menerima sosialisasi karena masalah

teknis seperti keterbatasan tenaga dan waktu dari pihak TA gender, kedua personil tidak

dapat memenuhi undangan karena ada tugas lain dan ketiga alasan pribadi. Alasan

pribadi yang dikemukakan diantaranya untuk memahami gender tidak harus melalui

pelatihan secara khusus dan pemahaman tentang gender cukup dimiliki oleh para pakar

yang memang mengkhususkan diri untuk mendalami gender.
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Tabel 1. Jumlah Personel di Instansi Terkait dengan SSFFMP yang telah Mengikuti
Sosialisasi Integrasi Gender Sampai dengan 2006

Total personel terlibat
(orang)

Total personel telah
mengikuti sosialisasi

(orang)
Status
personel

Instansi asal

Lk Pr Tot Lk Pr Tot

Persentase
(%)

Kesbang 1 - 1 0 - 0
Bapedalda 2 - 2 2 - 2
Dishut 2 - 2 0 - 0
BPP 0 1 1 0 1 1

Super-
Visor

Sub total 5 1 6 2 1 3 50
Bapeda 1 - 1 1 0 1
Dishut 3 1 4 3 1 4
BPP - 1 1 - 1 1
BKSDA 1 - 1 1 - 1
Disbun 1 - 1 1 - 1

Counterpart

Sub total 6 2 8 6 2 8 100
Pokja

1=Penyuluhan 9 - 9 3 - 3
2=Info kebakaran 8 - 8 1 - 1
3=Penggunaan dan
pengendalian lahan

5 4 9 1 0 1

4=Pemberdayaan
masyarakat

6 3 9 0 2 2

MSF OKI

Sub total 28 7 35 5 2 7 20
Pokja

1=Penyuluhan 6 2 8 0 1 1
2=Info kebakaran 7 - 7 0 - 0
3=Penggunaan dan
pengendalian lahan

7 1 8 1 0 1

4=Pemberdayaan
masyarakat

7 3 10 1 0 1

MSF
Banyuasin

Sub total 27 6 33 2 1 3 10
Pokja

1=Penyuluhan 1
2=Info kebakaran 1
3=Penggunaan dan
pengendalian lahan

1

4=Pemberdayaan
masyarakat

1 1

MSF
MUBA

Sub total 4 1
MTV OKI 2 7 9 2 7 9
MTV MUBA 5 6 11 5 6 11
MTV Banyuasin 7 3 10 7 3 10 100

Dijumpai personel yang telah mengikuti sosialisasi/pelatihan gender sebanyak 4

kali, yaitu para TA proyek, walaupun SSFFMP baru memberikan sosialisasi sebanyak 3

kali. Sosialisasi lain diperoleh dari pelatihan gender yang diselenggarakan oleh lembaga

dimana mereka bekerja sebelumnya seperti World Wild Fund for Nature dan Wild Life

Conservation Society yang memang concern dengan gender. Hasil dari keikutsertaan
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tersebut tercermin/terkesan dari pemahamannya tentang gender yang cukup dalam selama

berdiskusi. Fakta ini memberikan inspirasi perlunya bagi setiap proyek untuk

merekrut staf dengan salah satu kriteria ” telah mengikuti pelatihan gender yang

dibuktikan dengan sertifikat serta pemahaman selama audisi/interview.

Di tingkat MTV, walaupun telah mengikuti pelatihan gender sebanyak yang

diberikan oleh SSFFMP dinilai pemahamannya masih perlu ditingkatkan karena berbagai

hal, diantaranya: 1) diakui pemahaman gender tidak bisa dicapai dalam satu atau dua kali

pelatihan, 2) sebagian peserta menyatakan tidak mengikuti seluruh sesi pelatihan,

misalnya dari 2 hari pelatihan yang dijadwalkan mereka hanya mengikuti satu hari atau

bahkan hanya pada tahap mengenalan saja, 3) personil yang telah mendapatkan

pelatihan mengundurkan diri dari proyek karena kesibukan lain sehingga anggota baru

yang menggantikan belum mendapatkan sosialisasi. Kenyataan ini perlu disikapi

dengan selalu mengadakan penyegaran gender dalam setiap kesempatan pertemuan

sehingga pemahaman gender terinternalisasi dan terwujud dalam perilaku

berkaitan dengan implementasi proyek.

Kurangnya pemahaman tentang gender secara utuh juga dirasakan dalam

pertemuan dengan supervisor dan MSF lembaga terkait, masih diperoleh pengertian

bahwa kalau bicara gender itu berarti hanya membicarakan urusan perempuan. Ada lagi

yang mengemukakan bahwa membicarakan gender itu artinya menyuruh perempuan agar

tidak hanya bekerja dalam rumahtangga dan diakui hal ini membuat laki-laki khawatir

disuruh mengerjakan pekerjaan perempuan. Ada pula yang mempertanyakan mengapa

tidak ada pemberdayaan laki-laki, adanya BPP membuat laki-laki merasa

dikesampingkan padahal masih banyak laki-laki yang juga perlu diberdayakan.

Fakta diatas bisa dimaklumi, mengingat baru sebagian kecil dari setiap instansi

yang telah mendapatkan sosialisasi gender (sebagian supervisor dan MSF). Di Dinas

Kehutanan baru 4 dari 184 orang, di Bapedalda ada 51 orang staf sebanyak 20 orang

perempuan namun baru satu yang mendapat pelatihan gender. Ada juga yang

berpendapat bahwa untuk memahami isu gender tidak harus mengikuti pelatihan tetapi

bisa dipelajari dari berbagai media masa. Pendapat tersebut tentu tidak salah, bahkan

memberikan inspirasi diciptakannya metode sosialisasi gender yang bisa menjangkau

kalangan tertentu. Misalnya untuk kalangan yang hanya mempunyai waktu terbatas,
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kalangan yang suka menikmati waktu santai (leasure people) sampai pada kalangan yang

buta huruf.

Dijumpai CPs yang sangat faham sehingga menyarankan agar isu gender tidak

hanya sebagai legalitas devisi dan dijadikan selogan tetapi harus segera

diimplementasikan dalam kegiatan nyata.

Walaupun seluruh MTV telah mendapatkan sosialisasi mengenai gender namun

mereka masih belum sepenuhnya percaya diri untuk meneruskan kemampuannya kepada

anggota kelompok yang mereka bina sehingga dalam evaluasi program yang dilaporkan

dalam workshop 11 – 12 Juli 2006 (Tabel 2) salah satu kegiatan yang diusulkan adalah

sosialisasi gender di tingkat kelompok. Kesadaran tersebut muncul dari rasa tanggung

jawab/kewajiban meneruskan pengetahuannya tentang gender kepada anggota kelompok.

Tabel 2. Kegiatan yang Diusulkan Masing-masing Kabupaten untuk Program 2007

No Kegiatan Banyuasin OKI MUBA
1
2
3

4
5
6
7

Dinamika Kelompok
Keterpaduan Program
Teknologi Pasca Panen

Sosialisasi Gender
Mencari Mitra
SDM
Ekonomi Rumah Tangga

-









-
Ikan
Ternak
Padi
Terasi
Kerupuk
Bandeng

-
-
-



Padi






Sumber: Workshop 11 – 12 Juli 2006

Kegiatan sosialisasi gender di tingkat kelompok dalam tahun 2007 yang telah

diusulkan dalam Tabel 2 perlu ditindaklanjuti karena anggota kelompok yang

sudah mendapat sosialisasi diharapkan dapat mendifusikan pengetahuannya

minimum kepada keluarga yaitu suami atau istri dan anak-anak untuk selanjutnya

kepada masyarakat bukan anggota kelompok yang jumlahnya jauh lebih banyak

dari anggota kelompok dan belum tersosialisasi.

Namun demikian dijumpai MTV yang sangat faham tentang gender dan telah

mampu mensosialisasikan dan mengimplementasikan gender dalam kegiatan di

masyarakat, terlebih ia seorang laki-laki. Kata kunci pengertian gender yang dimiliki
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cukup sederhana yaitu ”kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan

keputusan”. Ia berpendapat positif terhadap isu gender dan mengakui bahwa perempuan

mempunyai kemampuan asal diberikan kesempatan untuk belajar. Diakuinya juga

bagus dalam mengurus keuangan dan sering memiliki ide cemerlang. Dikemukakan

contoh bahwa kelompok yang ia bina pernah menghadapi masalah gulma tanaman teki,

dan ternyata ide perempuan yaitu dengan mencabut/mencongkel gulma lalu membiarkan

kena matahari sampai mengering ternyata sangat efektif karena dapat menyerap tenaga

keluarga, mengurangi biaya dan tidak merusak lingkungan, sementara ide laki-laki yang

menyarankan menyemprot gulma memakai herbisida yang memerlukan biaya dan

diyakini merusak lingkungan tidak diterapkan. Cara yang ditempuh MTV tersebut dalam

mensosialisasikan gender adalah dengan permainan yang menunjukkan jenis pekerjakan

yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan (yaitu kodrat) dan pekerjaan

yang bisa dilakukan oleh baik laki-laki maupun perempuan. Cara lain dilakukan melalui

lomba pidato yang naskahnya ia persiapkan dengan judul ”Hutan Merupakan Paru-paru”

untuk laki-laki (Lampiran-7) sedangkan untuk perempuan ”Peran Perempuan dalam

Pembangunan Desa” Lampiran –8. ) pada peringatan Hari Kemerdekaan RI (17 –

Agustus 2006) dan ternyata dari hasil penilaian juri perempuan yang menjadi juara.

Contoh MTV lainnya yang juga laki-laki memotivasi perempuan di wilayahnya dengan

mengatakan ” Keberhasilan pembangunan desa ini tergantung perempuan, kalian tinggal

pilih – desa kita mau maju nggak? Kalau mau maju perempuan harus ikut” dan ternyata

berhasil mengikut sertakan perempuan untuk ikut dalam Program Pengembangan

Kecamatan (PPK) yang mengharuskan keikutsertaan perempuan dalam jumlah setara

dengan laki-laki (50% : 50%) mulai dari perencanaan sampai pada pemanfaatan uang.

Contoh kegiatan diatas membuktikan bahwa jika laki-laki memahami isu

gender kemudian mengimplementasikannya, peluang berhasil lebih besar

dibandingkan perempuan karena walaupun perempuan mengerti/memahami

gender tetapi tidak mempunyai kesempatan untuk mengimplementasikannya oleh

berbagai hambatan, misalnya jika perempuan hendak melakukan sesuatu harus

seizin suami. Maka dalam sosialisasi gender disarankan jumlah laki-laki yang hadir

hendaknya sama dengan perempuan. Saran lain adalah agar MTV yang memiliki

percaya diri dalam mensosialisasikan gender membantu MTV lain yang belum
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mampu sehingga tidak hanya menunggu fasilitator dari fihak proyek. Fihak proyek

bisa mengkondisikan kerjasama antar MTV melalui perlombaan implementasi

gender , misalnya dalam waktu dekat bisa dilaksanakan dalam bulan Desember

saat peringatan hari Ibu.

Disamping terus melakukan sosialisasi gender, secara sinergis dilakukan integrasi

gender melalui WID, GAD dan PUG. yang secara rinci dikemukakan dalam bab berikut.

2.1. Pendekatan ”Women in Development” (WID)

Seperti telah dikemukakan WID berasumsi bahwa perbaikan terhadap perempuan

akan terjadi jika mereka memiliki akses yang sama terhadap pendapatan dan pasar

sehingga program-program WID menekankan pada kegiatan memperbaiki kondisi

buruk, tidak adil dan subordinasi yang dialami perempuan. SSFFMP

mengimplementasikan pendekatan WID di 13 desa dengan kegiatan utama yang

dilakukan oleh TA Gender dan CD (Tabel 3).

Tabel-3. Implementasi WID oleh TA Gender

Keikutsertaan
gender

Kabupeten Desa Nama
kelompok

Kegiatan

Lk Pr Tot
OKI Ulak

Kema
ng

Tunas
Harapan

Aneka Kerajinan Anyaman Purun 0 20 20

Maharani Produksi VCO 0 12 12Talang
lubuk Rumah

dagang
Rumah dagang industri pengolahan
kelapa terpadu

7 1 8
Banyuasin

Upang Cempaka Kerupuk kempelang, hortikultura dan
usaha produktif rumahtangga

0 25 25

MUBA Bayat
Ilir

Mandiri Hortikultura dan ternak 0 14 14

Dari hasil evaluasi diakui masih dijumpai berbagai kendala yang menuntut usaha

perbaikan seperti dikemukakan dalam lokakarya Gender Mainstreaming pada Tgl .11

Juli 2006 (Lampiran 8).

Kabupaten OKI

Di Kabupaten OKI dikemukakan 4 kegiatan yang berhasil diimplementasikan,

dalam masing-masing kegiatan tampak bahwa jumlah perempuan yang terlibat sangat

bervariasi. Hal tersebut diimplementasikan sesuai dengan hasil analisis gender dimana
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dalam budidaya patin, laki-laki yang sudah terlibat sedangkan perempuan dalam anyaman

purun, sementara dalam penggemukan sapi dan kerbau baik laki-laki maupun perempuan

terlibat sehingga keduanya menjadi target grpoup.

Budidaya Patin

Dalam budidaya patin dijumpai permasalahan kurangnya efisiensi usaha, harga

pakan relatif mahal sedangkan pemasaran tidak lancar sehingga saat panen harga rendah.

Mahalnya harga pakan sebetulnya sudah dicoba diatasi oleh SSFFMP dengan

memberikan alat pembuat pelet tetapi alat tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal,

hanya digunakan saat peternak benar-benar tidak memiliki modal untuk membeli pelet.

Alasan tersebut membuktikan keengganan peternak memanfaatkan alat yang diberikan

sehingga perlu dicermati lebih lanjut mengapa peternak enggan memakai alat tersebut??

Berdasarkan informasi di lapang peternak menyatakan bahwa alat yang diberikan

kurang praktis karena harus melalui dua tahap ( penghancuran dan pencetakan)

dan volumenya terbatas. Untuk menanggapi alasan tersebut diperlukan ahli Alat

Mesin Pertanian (Alsintan) yang mampu bekerjasaam dengan peternak untuk

memanfaatkan alsintan secara optimal. Dalam hal ini keterlibatan Pokja I yang

bertanggungjawab dalam pelayanan penyuluhan dan advokasi program sangat

diperlukan.

Anyaman Purun

Kegiatan anyaman purun jelas sangat positif dan berhasil. terbukti telah

meningkatnya kualitas produksi purun dari segi anyaman maupun variasi produksi.

Sebelum proyek produk hanya berupa tikar, sekarang sudah ada 15 variasi bentuk. Dari

segi peningkatan pendapatan juga sangat signifikan karena dalam sehari diperoleh

pendapatan Rp 10 700 ( Tabel 4). Sementara jika membuat tikar dalam satu hari

diperoleh keuntungan Rp 5 000 (1 hari dihasilkan 3 tikar @ Rp 2 500, modal 2 ikat

purun seharga Rp 2 600,-), mereka tidak memperhitungkan waktu yang telah dicurahkan

untuk menjemur purun. Jika waktu untuk kegiatan penjemuran dan pewarnaan serta

biaya zat pewarna diperhitungkan keuntungan tentu lebih sedikit dari yang dikemukakan.

Dari aspek pemasaran juga diperoleh dinamika yang meningkat terbukti dari

banyaknya jumlah pesanan, namun demikian pesanan tersebut tidak bisa dipenuhi oleh
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kelompok karena menurunnya keanggotaan kelompok. Saat pembentukan kelompok

pada Tgl 7 Oktober 2004 jumlah anggota 30 orang, pada tahun 2005 menjadi 28

dan 2006 hanya 17 orang, dimana yang benar-benar aktif hanya 5 orang (Pers.

Com, 2006). Menurunnya jumlah anggota disebabkan komunikasi yang belum

transparan antar anggota dan pengurus maupun MTV sehingga anggota

merasakan adanya dominasi dari MTV.

Tabel 4. Analisis Ekonomi Produksi Tas dari Purun/hari

No Input Harga
1 Tali 500
2 Tali Umbul open (dalaman pegangan tas) 1 000
3 Bahan kain lapis (0,5 meter) 2 500
4 Karton 500
5 Lem 2 000
6 Benang nilon 1 500
7 Bahan tikar (seperempat tikar, 0,5 hari), 1 ikat purun Rp 1

300
1 300

Sub Total 9 300
Output
Harga 1 tas 20 000
Keuntungan 10 700

Namun demikian dari kunjungan lapang diperoleh fakta bahwa berkurangnya anggota

kelompok yang aktif disebabkan ketrampilan mereka yang belum optimal sehingga

teknologi yang diperkenalkan dirasakan kurang menguntungkan dibanding teknologi

yang sudah dikuasai. Disamping itu anggota kurang memahami usaha yang berorientasi

ekonomi, bagi mereka lebih mudah memahami usaha yang dapat memberikan

keuntungan secara cepat (instant) seperti yang telah dikemukakan bahwa membuat tikar

biasa (anyaman 2 X 1) yang sudah lama dikuasai bisa dikerjakan secara cepat, dalam

sehari dapat 3 tikar sementara untuk teknologi anyaman yang diperkenalkan ( anyaman 1

X 1) membutuhkan waktu 2 hari untuk menghasilkan 1 tikar (karena mereka belum

terampil) dan kalau dijual hanya laku Rp 5 000/lembar sehingga kalau dihitung

keuntungan per hari hanya (Rp 5 000 – Rp 1 300/ 2 hari) Rp 1 350 namun demikian jika

tikar dijadikan berbagai bahan kerajinan misalnya tas, bisa diperoleh keuntungan yang

berlipat. Bagi yang memahami keuntungan industri purun, mereka rela melepas kegiatan
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lain yang sebelumnya dikekuni seperti bertanam padi dan membuka warung makanan

kecil yang sangat menyita waktu dan melelahkan.

Menyikapi fakta diatas maka diperlukan usaha memotivasi anggota

kelompok agar lebih mempunyai orientasi ekonomi, cara yang bisa ditempuh

adalah dengan melakukan analisis ekonomi secara partisipatori dan terus

mendorong anggota untuk berlatih agar semakin terampil sehingga pembuatan

tikar bisa dilakukan lebih cepat. Industri purun mempunyai prospek positif dari

aspek ekonomi maupun pencegahan kebakaran hutan karena jika purun bisa

dimanfaatkan maka masyarakat tidak perlu membakar areal purun untuk

mengusahakan lahan.

Ulak kemang memiliki potensi purun yang belum dimanfaatkan secara maksimal

oleh masyarakat setempat, sebanyak 30% masyarakat mempunyai matapencaharian

mencari purun yang pemasarannya diorganisir oleh warga yaitu setiap minggu 2 truk

dibawa keluar desa. Lokasi tanaman purun adalah di danau yang hanya bisa .ditempuh

dengan sampan selama 3 jam. Jika berangkat jm 05.00 pulang jam 17. 00 diperoleh 30

ikat purun/hari, dengan harga Rp 1 300/ikat maka seorang laki-laki memperoleh Rp 39

000/hari. Masalahnya kalau musim kemarau , bulan Mei sampai dengan Maret air surut,

sampan tidak bisa masuk sehingga tidak bisa mencari purun. Jadi dalam 1 tahun hanya

bisa mengambil purun selama 4 bulan ( Februari sampai Mei). Kondisi ini bisa

diantisipasi dengan menyimpan purun saat bisa diperoleh dan menjadikannya sebagai

kerajinan saat tidak bisa memperoleh purun.

Usaha Ternak

Untuk memperoleh pendapatan dari usaha ternak relatif membutuhkan waktu

dibandingkan usahatani tanaman pangan, disamping itu diperlukan pemeliharaan yang

cermat dengan memperhatikan budidaya ternak. Jika tidak, misalnya waktu birahi tidak

terdeteksi maka kesempatan untuk memperoleh perkembangan populasi akan hilang satu

siklus. Masih banyak aspek yang harus diperhatikan dalam budidaya ternak sehingga

diperlukan fasilitasi informasi yang cukup. Maka peranan pokja dalam budidaya

ternak perlu ditingkatan, terutama menyangkut aspek yang dihadapi peternak

yaitu keamanan dan kerusakan kandang. Untuk mengantisipasi keamanan ternak

diperlukan kontrol sosial dari warga yaitu dengan mengurangi kecemburuan sosial
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yang timbul akibat hanya keluarga tertentu yang diberi bantuan ternak sementara

sebagian besar masyarakat belum mendapatkan bantuan. Kecemburuan sosial bisa

diminimalkan dengan membuat daftar calon penerima guliran ternak selanjutnya

(jika ternak digulirkan) atau penerima keuntungan selanjutnya jika ternak

digemukkan. Dengan demikian para calon penerima juga turut bertanggungjawab

terhadap keamanan ternak.

Disamping kegiatan yang dikemukakan diatas ada satu dampak sangat positif

yang dikemukakan Kepala Desa Ulak Kemang, sebelum ada SSFFMP 50% dari

warganya yang berjumlah 1.200 KK membuka lahan dengan cara membakar. Sekarang

tidak ada yang membakar, terlebih setelah mereka mengetahui sangsi yang diberlakukan

yaitu hukuman 5 tahun dan ganti rugi Rp 10.000. Masyarakat juga telah membuktikan

bahwa dengan pembinaan budidaya padi oleh BPTP diperoleh panen 5,5 ton/ha asal

pemakaian pupuk berimbang diikuti. Motivasi tersebut diakui diperoleh setelah mereka

mendapat wawasan dengan kunjungan studi banding ke Solok untuk melihat usahatani

padi yang berhasil. Terlebih saat ini sudah tersedia irigasi di areal lahan milik desa maka

satu kelompok regu pemadam kebakaran yang terdiri dari 15 KK akan diberi hak untuk

memanfaatkan lahan desa yang telah tersedia irigasi masing-masing 1 Ha/KK sebagai

reward bersedia sebagai regu pemadam kebakaran.

Adanya berbagai kegiatan yang ada di OKI, diakui oleh kepada desa

menimbulkan kecemburuan bagi desa-desa tetangga yang belum tersentuh proyek.

Fakta ini perlu disikapi melalui diskusi antara fihak desa dan proyek untuk

memberikan solusi, misalnya dengan memotivasi para MTV membagikan ilmu

yang diperoleh dari proyek kepada desa tetangga. Kegiatan ini sebagai pembuka

walaupun dirasakan bahwa tanpa bantuan natura masyarakat kurang respon tetapi

sebagai langkah awal bisa diimplementasikan sambil menunggu sumber dana lain

yang pengalokasiannya bisa diusulkan, misalnya dana dari Program

Pengembangan Kecamatan (PPK) yang tersedia setiap tahun. Mungkin juga bisa

dari instansi terkait seperti kehutanan, perkebunan , pertanian, peternakan, dan

pemberdayaan perempuan yang selalu punya dana untuk kegiatan PKK.
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Kabupaten Banyuasin

Kegiatan TA gender difokuskan di desa Talang Lubuk dan Upang. Di desa

Talang lubuk diperkenalkan teknologi pengolahan kelapa terpadu (yaitu industri berbahan

baku kelapa yang meliputi pemanfaatan sabut, tempurung, daging dan air kelapa)

bekerjasama Coconut Center Indonesia - PT. Refindo diikuti oleh 2 orang laki-laki dan

27 orang perempuan. Sedangkan di Upang pada kelompok pembuat kerupuk ”kemplang”.

Teknologi Pengolahan Kelapa Terpadu

Terdapat 3 kelompok perempuan yang mengkhususkan pada pembuatan Virgin

Coconut Oil (VCO), arang dan serabut kelapa yang masing-masing terdiri dari 10 orang

sehingga jumlah ini sangat sedikit dibanding dengan jumlah seluruh keluarga yang ada.

Walaupun demikian pada kunjungan lapang diperoleh kesan bahwa kaum laki-laki

dewasa maupun anak-anak dan perempuan yang tidak ikut dalam kegiatan proyek juga

mengetahui adanya proyek di wilayahnya. Mereka dengan senang hati mendampingi dan

memberikan keterangan tentang keadaan desa. Dari pengalaman pribadi situasi semacam

ini mencerminkan ” keberhasilan ” suatu proyek , karena jika suatu proyek kurang

berkenan dalam masyarakat maka umumnya mereka enggan menemui apalagi

berbincang-bincang dengan personil yang berkaitan dengan proyek, bahkan ada yang

dengan terus terang menghindar dengan berbagai cara. Kenyakinan akan keberhasilan

proyek diperkuat dengan kehadiran seluruh anggota kelompok secara tepat waktu pada

jam yang telah disepakati, serta wajah yang ceria mencerminkan penuh motivasi yang

tinggi dalam mencapai apa yang mereka harapkan. Yang juga menjadi catatan penulis

adalah usia anggota kelompok sangat bervariasi mulai dari yang masih gadis hingga

nenek – nenek bercucu 6 orang. Kondisi ini sungguh mencerminkan meleburnya status

sosial dalam mencapai satu tujuan tertentu. Disisi lain situasi tersebut juga mencerminkan

keikhlasan kaum laki – laki dalam memberikan kesempatan kepada perempuan untuk

lebih mengaktualisasikan diri. Keihlasan kaum laki-laki di wilayah tersebut untuk

memberikan kesempatan pada perempuan untuk beraktivitas di luar kegiatan reproduktif

juga diperkuat dengan fakta bahwa terdapat sekelompok laki-laki dewasa yang menjaga

dan mengurus anaknya sementara istri mereka mengerjakan pekerjaan lain. Demikian

pula para anak laki-laki ternyata giat membantu menyediakan kayu bakar untuk

keperluan memasak dan bahkan mereka mengaku sudah terbiasa memasak.
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Ada hal sangat berarti yang memotivasi para perempuan tersebut yaitu mereka

mengaku merasa senang mengikuti pertemuan kelompok, disamping menambah berbagai

pengalaman yang belum pernah mereka peroleh sebelumnya mereka juga dapat bertemu

para tetangga yang rumahnya jauh karena harus menyeberangi sungai untuk bisa sampai

ke tempat pertemuan kelompok. Ini suatu bukti bahwa mereka ”haus” akan ilmu

pengetahuan dan bimbingan. Selama pertemuan mereka menunjukkan kemampuan dan

keberanian menyampaikan masalah–masalah yang dihadapi dalam mengimplementasikan

teknologi yang telah diterima. Kehadiran mereka yang penuh semangat didorong oleh

kemauan mencari solusi untuk mengatasi kekecewaan kurang berhasilnya kegiatan yang

telah mereka lakukan ( VCO dan serabut kelapa yang tidak terpasarkan dan alat pembuat

arang yang belum optimal) .

Semangat mereka perlu dipertahankan, memasarkan VCO yang diproduksi 1,5

tahun yang lalu sebagai minyak sayur walaupun hal ini tidak menguntungkan tetapi

paling tidak mereka tidak merugi. Bagi anggota yang sudah tidak memproduksi VCO,

arang dan serabut segera diberi kegiatan alternatif, diantaranya memeliharan ayam buras

semi intensif dan atau membudidayakan sayuran.

Kegiatan memelihara ayam buras disarankan karena mayoritas keluarga sudah

memelihara namun masih secara ekstensif, disamping itu di desa tersebut terdapat

penggilingan beras (RMU) yang memberikan hasil samping yang cukup potensial sebagai

sumber pakan unggas. Yang menarik dari RMU di desa tersebut adalah sekaligus

merupakan lumbung bagi masyarakat, masyarakat disediakan tempat untuk menyimpan

seluruh padi yang dimiliki dan menggilingnya menjadi beras saat diperlukan untuk

konsumsi keluarga dan dijual untuk membeli keperluan dapur. Masyarakat Desa Talang

Lubuk mengaku sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar pangan beras, persediaan beras

dilaporkan cukup sampai panen selanjutnya yang disimpan di RMU sedangkan padi yang

disimpan di rumah adalah padi yang dipersiapkan untuk bibit. Sebagai gambaran

produksi padi / ha telah mencapai sekitar 3 ton dan dalam 2 tahun terakhir sebagian

masyarakat sudah bisa menanam 2x/tahun dimana teknologi tersebut mereka pelajari dari

para petani transmigran.

Karena kebutuhan beras sudah terpenuhi dari hasil panen, untuk kebutuhan sehari

– hari masyarakat memerlukan uang cash sekitar Rp.10.000/hari (3 anggota keluarga)



17

untuk membeli sayur-mayur dan lauk pauk seperti tahu, tempe, ikan dan telur.

Mencermati fakta ini kiranya intensifikasi ayam buras akan meminimalkan biaya

kebutuhan sehari-hari yang berasal dari telur. Dalam waktu yang bersamaan kotoran

ayam bisa dimanfaatkan sebagai pupuk untuk menanam sayuran. Peluang terwujudnya

pemikiran ini sangat besar mengingat semangat masyarakat yang sangat bagus dan

sumberdaya alam yang mendukung. Jika padi dapat tumbuh tentu sayuran juga dapat

tumbuh, yang diperlukan hanyalah fasilitasi pengetahuan. Di samping itu berbagai pakar

telah membuktikan bahwa keberhasilan program pembangunan bisa dicapai pada

masyarakat yang kebutuhan dasarnya sudah tercukupi. Karena input yang diberikan oleh

proyek bisa benar – benar dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, bukan konsumtif.

Informasi untuk menguatkan kecukupan pangan tercermin dari angan – angan

anggota kelompok dalam memprioritaskan pemanfaatan uang jika memperoleh sumber

pendapatan lain (Tabel – 5)

Tabel – 5. Angan – angan Para Anggota Kelompok Wanita di Desa Talang Lubuk
Dalam Memanfaatkan Uang “Tambahan”.

No Prioritas Pemanfaatan
Uang

Jumlah yang menyatakan Sebagai prioritas utama
(Orang)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Biaya Sekolah Anak
Sepeda Motor
Sepeda Gayung
Mesin Parut Kelapa
Perbaikan Rumah
Motor Boat
Mesin Jahit
Generator
Modal Usaha Warung
Toples

6
2
2
1
3
1
1
2
1
1

Total 20

Keterangan : Jumlah yang hadir 29 orang

Banyaknya anggota kelompok yang mengatakan ingin memanfaatkan “uang”

untuk pendidikan anak bisa dimaklumi karena di desa hanya ada sekolah dasar (SD). Jika

ingin melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus pergi ke Palembang yang

berarti diperlukan banyak biaya. Pernyataan tersebut didukung fakta banyaknya anak –

anak laki – laki maupun perempuan yang putus sekolah setelah SD. Anak laki –laki yang
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putus sekolah hanya membantu orang tua di rumah, memanjat kelapa, mempersiapkan

kayu untuk memasak mulai dari mencari kayu, kemudian membelahnya dan menaruh di

dekat dapur dan terbiasa membantu pekerjaan di dapur seperti memasak. Dengan

demikian program pemeliharaan ayam buras secara semi intensif hendaknya juga

melibatkan anak-anak putus sekolah. Berbagai informasi melaporkan keberhasilan anak-

anak sekolah melakukan intensifikasi ayam buras dan bahkan berhasil membiayai

sekolahnya dari uang tersebut. Mereka sangat disiplin melakukan vaksinasi sesuai jadwal

yang dianjurkan dan telaten menetaskan telur untuk memperoleh bibit.

Saat anggota kelompok mengemukakan kecukupan beras terlintas oleh penulis

bagaimana mereka mempersiapkan lahan untuk tanam dan dari wawancara di lapang

ternyata mereka masih menerapkan pembakaran. Fakta ini perlu ditanggapi secara

cermat, dan ditindaklanjuti dengan pengenalan cara-cara mempersiapkan lahan yang

aman untuk manusia maupun kelestarian kesuburan lahan. Untuk kegiatan ini diperlukan

pakar yang kompeten.

Industri Krupuk Kemplang

Industri krupuk kemplang merupakan budaya yang telah melekat dan ditekuni

sejak nenek moyang masyarakat desa Upang. Pusat industri rumahtangga terdapat di

Dusun III dan IV dimana mereka berhasil memasarkan, sedangkan keluarga yang tidak

memasarkan sebetulnya juga selalu membuat kemplang untuk konsumsi sendiri.

SSFFMP melalui TA Gender sudah mulai mengintervensi dengan menyatukannya

dalam satu kelompok namun belum tampak adanya kemajuan. Dijumpai konflik/

persaingan kurang sehat yang perlu diatasi segera. Salah satu cara mengatasi konflik

adalah dengan mengadakan lomba pembuatan krupuk kemplang untuk memperoleh

kualitas kemplang yang optimal. Melalui lomba tersebut diharapkan adanya sambung

rasa/rasa kebersamaan satu profesi, memetik pelajaran bagaimana bersaing secara sehat,

sekaligus memperoleh pasar walaupun dijumpai pedagang krupuk yang sudah

mempunyai pasar namun sering belum bisa memenuhi permintaan. Panelis lomba

hendaknya mengikutsertakan PKK, BPP, Deprindag, pedagang /pemilik toko krupuk

terkenal di Palembang. Jika industri rumahtangga kemplang berhasil maju, para
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keluarga yang semula hanya memproduksi untuk konsumsi sendiri diharapkan mulai

memasarkan sehingga diperoleh pendapatan tambahan.

Untuk mengatasi usaha kelompok kerupuk kemplang yang belum

menggembirakan, TA gender menggabungkan kelompok tersebut dengan kelompok yang

sudah eksis di desa yang terdiri dari ibu rumahtangga pengusaha warung dan

berusahatani padi. Kelompok diberikan 10 macam pelatihan ( lampiran 8, Workshop 11

Juli) yang dilaporkan berhasil namun mereka mengemukakan permasalahan perlunya

RMU, pengeringan dan penyimpanan gabah serta fasilitasi tenaga penyuluh pertanian

lapangan (PPL). Untuk menyikapi permasalahan yang dikemukakan tersebut, kegiatan

jangka pendek yang bisa dilakukan adalah dengan membawa mereka studi banding ke

desa Talang Lubuk untuk melihat langsung RMU yang lahir dari swadaya masyarakat

sekaligus mempelajari sistem kelembagaan yang diterapkan. Yang terpenting dipelajari

dari RMU di Talang Lubuk adalah adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat

kepada pemilik RMU karena petani menitipkan padi dalam jangka waktu lama, jumlah

yang besar tetapi dengan cara hanya memberi tanda/nama pada karung-karung padi. Di

fihak pemilik RMU perlu dipanut adanya rasa tanggung jawab terhadap warga dan perlu

digali lebih dalam kiat-kiat yang memotivasi usaha tersebut. Kunjungan tersebut

diharapkan dapat memotivasi masyarakat Upang untuk tidak menunggu uluran tangan

dari fihak lain. Bahwa jangan selalu menunggu uluran tangan dari siapapun untuk

memperoleh kemajuan desa juga dikemukakan oleh kepada desa saat pertemuan yang

juga memberitahukan kepada anggota kelompok bahwa tersedia dana dari Gubernur

sebanyak 10 juta rupiah yang boleh dimanfaatkan untuk mencapai kemajuan desa.

Kesempatan studi banding tersebut kiranya akan disambut oleh masyarakat Upang yang

menghargai budi/jasa dan ilmu yang diberikan oleh seseorang seperti ungkapan yang

mereka sampaikan saat Tim TA gender berkunjung “ Pisang emas dalam peti dibawa

berlayar- utang emas bisa dibayar, utang budi dibawa mati”.

Kegiatan di desa Upang yang dikhususkan untuk perempuan sangat ditekankan

mengingat beberapa hal, diantaranya: 1) sebanyak 40% dari 785 KK atau 314 keluarga

dikepalai oleh perempuan atau Women headed household (WHH), 2) matapencaharian

mayoritas masyarakat adalah nelayan (kaum laki-laki) sehingga usahatani padi dan

sayuran merupakan tanggung jawab perempuan, 3) rata-rata pendidikan perempuan lebih
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tinggi dari pada laki-laki karena untuk bekerja sebagai nelayan tidak diperlukan

pendidikan tinggi.

Memperhatikan kondisi diatas perlu dikumpulkan informasi untuk

merencanakan kegiatan yang sesuai agar pendapatan masyarakat meningkat

sekaligus mencegah kebakaran hutan dan menjaga kelestarian sumberdaya alam.

Kabupaten MUBA

Dalam workshop 11 Juli 2006 Dilaporkan 11 macam kegiatan yang dinilai

berhasil diimplementasikan, disertai dua permasalahan utama yang dihadapi yaitu: 1)

P3LD Pokja 3 kurang berhasil karena komunikasi antara masyarakat, fasilitator dan

lembaga terkait yang belum optimal, dan 2) pelaksanaan pelatihan penyuluhan untuk

pengembangan sosialisasi materi karhutlah anggarannya kurang jelas.

Kurang optimalnya komunikasi antar lembaga terkait juga dikemukakan oleh Cps

dan kepala sekretariat salah satu MSF. Beberapa Cps mengaku kurang faham akan

posisinya, mereka kurang mengerti tugasnya sehingga menganggap sebagai pribadi yang

mewakili instansi namun tidak tahu harus melapor kemana. Untuk mengatasi masalah

ini diusulkan oleh salah satu kepala sekretariat MSF agar masing-masing Pokja membuat

laporan kepada ketua MSF sehingga MSF sebagai tim bisa melapor ke Bupati , baru

Bupati melapor ke Uni Eropa, bukan seperti selama ini laporan masih diperoleh dari Uni

Eropa. Untuk ini disarankan agar pakar / expert yang ada di masing-masing Pokja

memberikan pendampingan dalam membuat laporan kegiatan yang dilakukan. Masalah

komunikasi ini sebelumnya bisa diminimalis mengingat setiap bulan ada pertemuan rutin

MSF. Walaupun komunikasi dirasakan kurang memuaskan namun dikui oleh berbagai

fihak bahwa kegiatan yang dilakukan oleh SSFFMP gaungnya dan faktanya sangat

positif, hanya secara explesit belum dikemas sesuai prosedur seperti yang telah

dikemukakan. Untuk menyikapi isu ini kiranya MSF dapat membahas dalam pertemuan

bulanan yang akan datang sehingga mulai anggaran Th 2007 sistem pelaporan sekaligus

kerjasama dapat terekam dan terlaporkan sesuai harapan.

Menanggapi pendanaan sosialisasi karhutlah yang belum jelas, kiranya bisa

diatasi dari dana pendamping yang ada di masing-masing kabupaten maupun Propinsi

yang tersedia setiap tahun yang secara kasar bisa dipakai pendampingan setiap minggu

sekali satu orang (one men day/week) untuk kabupaten sedangkan dana dari propinsi bisa
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dua orang hari per minggu ( two men days/week). Tinggal diatur pemanfaatannya sesuai

prioritas pendampingan yang diperlukan.

Intisari

Secara garis besar kegiatan yang dilakukan oleh TA Gender dalam melalui

pendekatan WID, yaitu peningkatan pendapatan dihadapkan pada permasalahan utama

pemasaran dan komunikasi yang belum optimal. Permasalahan yang ada adalah

tantangan yang harus diselesaikan melalui berbagai alternatif yang telah dikemukakan.

Menurut hemat penulis, TA Gender dihadapkan pada tantangan yang lebih berarti yaitu

memberikan fasilitasi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan yang lebih erat

kaitannya dengan pencegahan kebakaran hutan dan kelestarian sumberdaya alam,

kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan nyata maupun berupa ilmu pengetahuan.

Kegiatan nyata dimulai dengan mengidentifikasi praktek tebas-bakar atau sonor yang

masih diterapkan oleh masyarakat di 15 desa wilayah proyek kemudian memfasilitasi

mereka untuk tidak melakukannya lagi. Untuk kegiatan ini bisa ditempuh dengan

merubah cara mereka mempersiapkan lahan (tanaman lorong) atau mengubah jenis

komoditas yang ditanam ( gelam dan atau karet) yang telah dikemukakan berbagai pakar.

Kegiatan memberikan ilmu pengetahuan hendaknya diberikan dalam setiap pertemuan

bulanan yaitu tentang sosialisi proyek SSFFMP secara sederhana difokuskan pada

pencegahan kebakaran hutan dan menjaga kelestarian sumberdaya alam. Dalam saat

bersamaan dengan sosialisasi, dicoba menggali local/indigineous knowledge setahap

demi setahap berkaitan dengan materi karhutlah. Sejanjutnya local knowledge tersebut

dikemas bersama masyarakat dalam bahasa yang mereka fahami untuk akhirnya

dijadikan/diwujudkan/ dalam bentuk brosur. Brosur yang dibuat bersama partisipasi

masyarakat tersebut akan sangat mudah difahami dan bisa melekat dalam angan mereka.

Lebih lanjut brosur tersebut bisa disebarluaskan di seluruh wilayah proyek sebagai salah

satu strategi pencegahan kebakaran hutan dan menjaga kelestarian sumberdaya alam

jangka panjang. Disebut jangka panjang karena diperlukan waktu untuk internalisasi

materi brosur oleh generasi dewasa dan diseminasikan ke generasi yang lebih muda.

Sebagai contoh (seperti yang pernah saya singgung dalam sharing pengalaman), petani lahan rawa
berhasil menemukan metode mencegah oksidasi lahan dengan menerapkan YEL ” Singa harus di
kandangkan” . Singa untuk menganalogkan Pirit atau zat besi yang ada dalam lahan rawa
sedangkan air dianalogkan sebagai kandang. Dari YEL tersebut mereka mengerti bahwa jika pirit
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selalu terendam air akan terhindar dari simar matahari secara langsung sehingga lahan tidak akan
teroksidasi. Sementara mereka diberi pengetahuan jika lahan terosidasi diperlukan waktu puluhan
tahun untuk mengembalikan kesuburannya. Berkaitan dengan pencegahan kebakaran hutan dan
menjaga kelestarian alam saya mempunyai kiat terciptanya YEL semacam itu dari masyarakat,
karena sama halnya dengan lahan rawa, jika hutan sampai terbakar diperlukan waktu puluhan
tahun untuk recovery. Masalahnya diperlukan waktu untuk mewujudkan hal tersebut, namun jika
segera dimulai, saat proyek berakhir paling tidak masyarakat di wilayah sudah mempunyai ”Yel”
untuk pencegahan kebakaran hutan.

2.2. Pendekatan “Gender and Development” (GAD)

Pendekatan GAD dikenal mulai tahun 1985, ditujukan untuk memperbaiki

kedudukan atau status perempuan yang dikenal dengan pemberdayaan perempuan

(women impowerement) dimana perempuan diberikan kesempatan untuk berperan pada

kegiatan yang umumnya didominasi oleh laki-laki. Dalam SSFFMP, implementasi GAD

ditunjukkan dengan mengikutsertakan perempuan dalam kegiatan seluruh komponen

proyek. Untuk itu telah dilakukan kesepakatan tentang jumlah perempuan yang

diikutsertakan langsung dalam kegiatan yang diimplementasikan oleh masing-masing

TA (Tabel - 6).

Tabel - 6 . Kesepakatan /mandat Target Jumlah Perempuan dalam Kegiatan Masing-
masing TA.

Jumlah Perempuan dalam masing-masing TA (%)
GA FM LUP CD GIS NGO

Jumlah

100 40 20 50 20 20
Sumber: Wendt (2004)

Namun demikian dalam mengaktualisasikan kegiatan di lapangan, masing-masing

TA mempunyai permasalahan seperti dikemukakan berikut:

TA - Fire Management

Semua kegiatan dalam TA - FM memang bisa dikerjakan oleh perempuan,

namun kaum laki-laki berpendapat bahwa jika masih ada laki-laki , lebih baik laki-laki

yang bekerja melawan kebakaran sedangkan perempuan bekerja pada pertolongan

pertama (First Aid) misalnya ada yang kena luka bakar, perdarahan, pingsan , patah

tulang dan bagian logistik. Ilmu lain yang juga sangat penting yang dapat diperoleh dari

FM adalah jiwa kepedulian , rasa korps dan kepahlawanan karena regu desa dipersiapkan

sebagai SAR.
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Jika ilmu tersebut langsung diberikan kepada perempuan akan sangat berarti

karena perempuan sejauh ini masih lebih banyak meluangkan waktu untuk mengurus

anak-anak dan tinggal di lingkungan keluarga sehingga keterampilan pertolongan

pertama dan menanamkan jiwa kebersamaan dan kepahlawanan perlu difokuskan pada

perempuan.

Disamping ilmu pengetahuan yang berhubungan langsung dengan penanganan

kebakaran hutan, ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran hutan

juga sangat potensial bagi perempuan karena perempuan dapat mendifusikan ilmu

tersebut kepada anak dan suami serta lingkungan keluarga. Terlebih untuk memfasilitasi

ilmu tersebut tidak diperlukan dana semahal memberikan pelatihan pemadam kebakaran

yang dalam satu kali pelatihan memerlukan dana untuk satu tim sekitar Rp 30 juta ( alat-

alat 17 juta dan akomodasi 13 juta). Jika di suatu desa ada satu peralatan dan ada orang

yang mengerti dan mampu mengoperasionalkan disertai ilmu pengetahuan pertolongan

pertama dan pencegahannya sudah akan sangat membantu dalam mencegah kebakaran .

Masalahnya di Sumsel ada 4000 desa (167 kecamatan) , yang baru dilatih

atau disediakan sarana baru 197 desa (2 340 orang). Permasalahan lain

sustainabilitas sulit dopertahankan karena alat-alat yang diperoleh dari phase I

sekarang sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki, kalau diperbaiki memerlukan

dana sama dengan harga alat baru. Faktor lain SDM pindah-pindah instansi,

demikian juga proyek banyak bekerja dengan NGO yang juga mempunyai tugas

berpindah-pindah. Dengan demikian, personil yang diberi pengetahuan

pengelolaan kebakaran hutan mutlak warga masyarakat yang komit terhadap

tugasnya.

TA- Land Use Planning

TA – LUP mempunyai tugas utama mempromosikan pengelolaan SDA agar

sustainable yang meliputi konsep LUP dan implementasinya yaitu:

1. Menentukan arah penggunaan lahan

2. Melakukan survei kesesuaian lahan

3. Penentuan batas dan tata guna lahan

4. Penyusunan peraturan desa
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Pada prinsipnya kegiatan LUP semuanya bisa dilakukan oleh perempuan dan laki-

laki namun pekerjaan yang berat seperti surve kesesuaian lahan yang harus mengebor

tanah di tengah hutan sebagai sampel perlu persiapan masyarakat untuk menerima

kenyataan tersebut. Jika masyarakat sudah siap menyaksikan 2 perempuan diantara 8

laki-laki menginap di tengah hutan ya tidak ada masalah, namun jika masyarakat masih

berpandangan negatif sebaiknya dipersiapkan terlebih dahulu. Begitu juga kesiapan

perempuan yang akan dilibatkan perlu ditanyakan sebelumnya. Demikian juga untuk

mediasi, umumnya laki-laki karena tidak ada perempuan yang menjadi pemimpin adat

atau Sirah ( Ketua adat level dibawah Bupati) atau Krio yaitu kepala Nagari (marga)

dan belum ada perempuan yang menjabat sebagai kepala desa. Namun demikian , dari 3

kelompok kegiatan LUP keikutsertaan perempuan secara menyeluruh sudah mencapai

20% ( Tabel 7 )

Tabel 7 . Contoh Keikutsertaan Gender dalam Kegiatan TA - LUP

Desa
Tl. Lubuk

Desa
M. Medak

Desa
U. Tanjung

TotalNo Kegiatan

Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr
1 Tim teknis 5 0 9 1 8 2 22 3
2 P3LD 4 1 6 1 4 1 14 3
3 Perumus Perdes 9 2 5 2 - - 14 4

Total 18 3 20 4 12 3 50 10

Cara yang ditempuh oleh tim LUP sementara ini adalah mengikutsertakan

perempuan di tingkat Kabupaten yang bertugas menangani kegiatan berkaitan dengan

lahan sebagai rekan kerjasama dalam kegiatan LUP . Masalahnya kegiatan LUP

mutlak memerlukan partisipasi masyarakat sehingga diperlukan peningkatan

kapasitas masyarakat ( capacity building) terhadap perempuan terlebih dahulu

agar mereka bisa berperan secara optimal. Disamping itu dalam pelaksanaan

participatory selalu bersama MSF dan motivator, sementara instansi dimana MSF

berasal juga belum sepenuhnya siap mengarusutamakan gender sehingga

mengkondisikan keiikutsertaan perempuan di semua lini ( dari tingkat propinsi

sampai desa) harus selalu diingatkan, misalnya dengan secara tersurat (explicit)

meminta keikutsertaan perempuan. Masalah lain timbul jika kuota telah dipenuhi

namun tidak sesuai kapasitas yang diperlukan, dengan demikian instansi terkait
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perlu melakukan program peningkatkan capasity building sesuai dengan technical

topic harus bisa dijadikan counterpart atau anggota pokja sehingga bisa berguna

sebagai contoh di masyarakat.

Langkah awal untuk merealisir saran diatas adalah setiap instansi atau

policy maker membuat check list tentang technical knowledge dan competency

tentang aspek yang dibutuhkan.

TA – Geographical Information System

Dalam mengikut sertakan perempuan dijumpai kendala rendahnya kompetensi

perempuan pada umumnya sehingga kalau ada hubungannya dengan kompetensi selalu

yang dikirim laki-laki. Jika ada surat yang mengharuskan mengirim perempuan dengan

kuantitas tertentu justru menimbulkan ambigo karena perempuan kurang competen.

Perempuan belum apa-apa sudah tidak percaya diri, rasa takutnya lebih besar. Dalam

GIS pelatihan dilakukan secara bertahap, jadi jika yang pertama ikut serta pelatihan

adalah laki-laki maka seterusnya laki-laki. Dengan demikian agar mandat

mengikutsertakan perempuan bisa dicapai dalam pelatihan yang akan datang perempuan

yang diikutsertakan harus dikondisikan mempunyai capabilitas sesuai yang diinginkan.

Terlebih perempuan tersebut harus punya komitmen dan capable, punya kompetensi.

Sehingga cara yang perlu ditempuh adalah sama halnya dengan LUP yaitu

membuat check list tentang technical knowledge dan competency tentang aspek

yang dibutuhkan.

TA – Training Specialist

Kelompok sasaran kegiatan berkaitan dengan karhutlah selama ini adalah guru

Sekolah Dasar Klas V , sebanyak 19 orang di masing-masing Kabupaten, sehingga

jumlah perempuan tidak bisa mutlak sesuai dengan mandat karena tergantung dari jumlah

guru perempuan yang ada di wilayah tersebut. Kebetulan sejauh ini guru kelas 5 SD

mayoritas perempuan.

Aspek lingkungan alam dari segi ilmu sangat potensial untuk laki-laki maupun

perempuan , demikian pula dalam implementasinya, bisa dikerjakan laki-laki maupun

perempuan. Dalam kelestarian lingkungan ini peran seseorang walaupun hanya
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mendukung saja sudah sangat berarti dan penting. Potensi dalam mengikutsertakan

perempuan berkaitan dengan Karhutlah terus diupayakan. Namun pertama perlu diteliti,

diidentifikasi siapa pasarnya, segmentasi pasar bagaimana. Untuk sementara kegiatan

dilakukan pada masyarakat umum (couverage) dan khusus di daerah yang rawan

kebakaran hutan.

Tidak ada masalah dalam mengikutsertakan gender untuk kegiatan pelatihan,

direncanakan memberikan pelatihan tentang Karhutlah kepada PPL pertanian dan

motivator tetapi karena jumlahnya terlalu banyak , maka dipilih orang-orang khusus di

masyarakat. Yang menjadi masalah belum ada sistem memonitor yang pasti apakah

guru yang telah diberi pelatihan sudah mengajarkan kepada siswa lalu ditanyakan

kepada siswa apakah pelajaran yang diberikan dimengerti dan tolok ukur

implementasi belum tersedia.

TA – Community Development

Tidak ada kendala yang berarti dalam mengikutsertakan perempuan dalam

kegiatan CD yang tersebar di 13 desa, melibatkan 14 kelompok tani dalam 20 jenis

kegiatan (Lampiran 9). Di Desa Talang lubuk diperoleh dampak diluar dugaan,

perempuan demikian maju sedangkan laki-laki malah tampak pasif dan lepas tangan

tetapi kalau di campur malah kelihatan lebih hidup sehingga ditempuh cara dengan

mengundang secara explisit 30% yang hadir harus perempuan dan mengikutsertakan

pasangan suami istri (Pasutri).

Keberhasilan kegiatan CD paling cepat ditunjukkan oleh masyarakat di desa

Upang, Muara Telang dan Mangsang yaitu dalam mengadopsi alat pengering gabah

berbahan bakar sekam (dari 1 alat yang diperkenalkan oleh proyek berhasil

dikembangkan menjadi 10 alat), optimalisasi budidaya padi (dari demplot 90 ha menjadi

123 ha dan memanfaatkan seluruh lahan tidur yang semula ditelantarkan. Perempuan

mempunyai kesempatan sebagai manager dan bendahara UPJA ALSINTAN sementara

sekretaris yang biasa dikerjakan perempuan justru diurus oleh laki-laki.
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2.3. Pengarusutamaan Gender (PUG) atau Gender Mainstreaming

Implementasi PUG secara intensif dimulai Tahun 2005, dalam Bulan September

dilakukan workshop PUG untuk MSF, NGO, staf BPTP dan MTV oleh ISTE . Dari

workshop tersebut dihasilkan rencana kegiatan yang mengikutsertakan gender yang

selanjutnya di aktualisasikan dalam kegiatan selama tahun 2005. Evaluasi kegiatan

dilakukan pada Bulan Juli 2006, dengan mayoritas kegiatan berhasil. Kabupaten OKI

menyebutkan kegiatan paling sedikit (4 kegiatan yang berhasil) sedangkan MUBA

terbanyak (11 kegiatan) sedangkan Banyuasin 10 kegiatan yang dianggap berhasil

sebagai upaya mengimplementasikan PUG (Tabel - 8).

Tabel 8. Hasil Evaluasi Keberhasilan Implementasi PUG dalam kegiatan nyata

No Kegiatan Laki-laki (%) Perempuan
(%)

Kabupaten OKI
1 Pembesaran patin 90 10
2 Penggemukan sapi 50 50
3 Pengrajin purun 0 100
4 Penggemukan kerbau 60 40

Kabupaten MUBA
1 Pelatihan fasilitasi 70 30
2 Pendidikan lingkungan hidup 70 30
3 Pelatihan Karhutlah untuk guru 50 50
4 Pelatihan GIS 90 10
5 Pengembangan ternak 55 45
6 Pembentukan regu kebakaran 80 20
7 Sosialisasi PLH 10 90
8 Lokakarya pemanfaatan buku “Desa Ilalang” 40 60
9 Jambore PLH 50 50
10 Studi banding PLH 75 25
11 Pelatihan ERT 50 50

Kabupaten Banyuasin
1 Demo alat pengering padi 100 0
2 Demo budidaya padi rawa 90 10
3 Kaampanye pemanfaatan lahan 50 50
4 Pemyuluhan karhutlah 50 50
5 Lokakarya pemanfaatan buku “Desa Ilalang” 40 60
6 Pelatihan pengolahan sabut kelapa 30 70
7 Pembentukan tim teknis (LUP) 50 50
8 Pengadaan peta administratif 50 50
9 Sosialisasi managemen pasca panen padi 50 50
10 Pelatihan ERT 50 50
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Pemantapan PUG secara khusus untuk pengambil keputusan di Kabupaten

MUBA telah dilakukan atas kerjasama BPP MUBA dengan SSFFMP pada Bulan Maret

2006, dimana nara sumber adalah dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

(Drs. Marbun,MM.). Dalam pemantapan PUG tersebut, secara jelas diberikan conton-

contoh kegiatan yang berbasis gender yang telah dilakukan oleh instansi terkait SSFFMP

seperti BPP dan Bappeda yaitu pemanfaatan dana pendamping untuk kegiatan SSFFMP

(BPP MUBA dan SSFFMP, 2006). Ditekankan bahwa kegiatan yang sama hendaknya

direplikasi pada pemanfaatan dana tahun berikutnya.

Untuk lembaga terkait SSFFMP, implementasi PUG dilakukan dalam berbagai

workshop selama bulan Juli 2006. Secara khusus masing-masing kelompok kunci

bersama-sama membuat rencana kegiatan untuk tahun anggaran 2007 dibawah ISTE,

NSTE dan TA gender. Hasil worksop dari MSF - GRP serta SH (Lampiran - 10).

kelompok MTV dikemukakan pada (lampiran- 11), dari MTV dan Pokja (Lampiran -

11) .

III. STRATEGI DAN KEBIJAKAN UNTUK MENINGKATKAN
PARTISIPASI DAN KOORDINASI PEREMPUAN DALAM
PENGELOLAAN LAHAN DAN KEBAKARAN HUTAN SERTA
KELESTARIAN SUMBERDAYA ALAM

Untuk mendapatkan strategi dan kebijakan meningkatkan partisipasi dan

koordinasi perempuan dalam FM dan SRNM telah dikumpulkan informasi yang

dikemukakan dalam sub-bab berikut:

3.1. Permasalahan yang Dihadapi Instansi Terkait di Tingkat Propinsi dan
Kabupaten dalam Mengintegrasikan Pendekatan Gender berkaitan dengan
FM dan SRNS

Secara umum pimpinan instansi terkait di tingkat Propinsi dan Kabupaten

mengetahui adanya INPRES No 9 tahun 2000 yang mengemban amanah agar program

pembangunan pada umumnya, khususnya pembangunan Pertanian dan Kehutanan

merespon pada pengalaman, permasalahan, kebutuhan dan kepentingan sumberdaya

manusia yang menjadi subyek pembangunan, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Maka bagi instansi terkait bukan menjadi masalah siapapun yang mau berperan dalam

menjalankan tupoksi instansi yang harus dilaksanakan. Diakui bahwa dalam banyak hal
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perempuan mempunyai kelebihan dan mereka diberikan peluang untuk

mengaktualisasikan dirinya. Dikemukakan bahwa permasalahan justru terletak pada

perempuan, mayoritas menolak kesempatan yang telah diberikan. Terlebih kalau mereka

sedang hamil atau dan mempunyai anak balita. Perempuan dinilai perfectionist , selalu

ingin sempurna sehingga terlalu banyak berfikir sebelum bertindak yang konotasinya

kurang percaya diri. Dengan semakin banyak berperan, perempuan merasa semakin

banyak mempunyai tanggungjawab yang akhirnya menjebak dirinya sendiri karena

walaupun bisa berperan dalam kegiatan diluar rumahtangga, pekerjaan rumahtangga tetap

masih merupakan tanggungjawab mereka.

Disamping itu perempuan dihadapkan pada budaya yang sulit dilepaskan,

terutama bagi yang sudah mempunyai suami yaitu ” ingin mendudukkan suami

sebagaimana seharusnya seorang suami, jika seorang perempuan dapat mewujudkan

keinginannya dan membuat suami bahagia dan bangga mereka merasa bahagia dan sama

sekali tidak merasa tersubordinasi”. Konotasi dari budaya tersebut adalah perempuan

merasa harus membatasi diri untuk tidak melebihi suami dalam beraktivitas dan

berprestasi di luar rumahtangga. Sehingga untuk mengaktualisasikan keinginan tersebut

perempuan menomorsatukan pekerjaan rumahtangga yaitu mengurus keluarga, anak dan

suami sehingga tugas-tugas lain terutama dari tempat bekerja/dinas/kantor sering

dikesampingkan, karena menurutnya demikianlah yang diajarkan oleh Agama.

Bahwa agama harus dijadikan pedoman dan rambu-rambu dalam menanggapi isu

gender, dikemukakan oleh 3 dari 5 supervisor yang ditemui bahkan seorang diantaranya

mengingatkan bahwa ”semua kegiatan yang dilakukan oleh perempuan/istri harus seizin

suami dan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin laki-laki”. Informasi ini

melengkapi kasus pindahnya seorang staf laki-laki dari kantor BPP Kabupaten OKI

sehingga saat ini semua staf di BPP Kabupaten OKI adalah perempuan, ada seorang laki-

laki tetapi bertugas mengurus kebersihan kantor. Demikian juga di kantor BPP Propinsi,

dari 37 staf hanya 5 orang staf laki-laki.

Sampai saat ini agama masih sering kali dikaitkan dengan gender dan dijadikan

alasan untuk membatasi karir seorang perempuan, demikian diakui oleh Ibu Chofifah,

mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dibawah pimpinan presiden Abdurachman

Wahid pada Talk Show di acara televisi ”Ensiklopedia Islam” (Metro TV, Senin 2
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Oktober 2006 ). Sementara tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan program PUG

yang semuanya didasarkan pada kondisi/latar bekakang sosiobudaya yang ada di

Indonesia.

Disamping dari aspek pribadi perempuan, dari segi jumlah diakui bahwa di semua

lembaga terkait perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki, fakta ini tentunya

merupakan refleksi dari masalah pertama, ke depan jumlah perempuan yang

berkompetensi dan mempunyai kesempatan menduduki jabatan struktural kiranya akan

semakin meningkat seiring dengan semakin banyak dan luasnya dukungan yang

diberikan oleh para suami atau laki-laki.

Timbulnya persepsi diatas diantaranya disebabkan kurangnya pemahaman secara

penuh atau menyeluruh tentang gender, seperti terlihat bahwa jumlah staf yang telah

mendapat pengetahuan gender di instansi terkait dengan SSFFMP sangat terbatas seperti

telah dikemukakan dalam Bab-II . Personel yang telah mendapatkan pelatihan tersebut

justru yang belum mempunyai kekuasaan dalam mengimplementasikan gender, hal ini

merupakan faktor utama sulitnya mengimplementasikan PUG. Sebagai konsekwensi,

instansi terkait SSFFMP belum memiliki perencanaan yang didasarkan pada gender,

terlebih indikator, pendanaan dan dukungan berdasarkan gender untuk meningkatkan

kompetensi.

3.2. Pengalaman Implementasi PUG oleh Instansi Lain

Badan Litbang DEPTAN telah memulai mengenalkan gender sejak Tahun 1980

melalui berbagai seminar dan workshop serta menerbitkan buku wanita tani nelayan

Indonesia namun belum mendapat perhatian yang cukup dari SH. Awal tahun 2000

gender disempurnakan menjadi SAGA (Socioeconomic And Gender Analysis) dan Badan

Litbang DEPTAN membentuk tim inti SAGA atau SAGA core team (SCT) yang

bertanggungjawab mensosialisasikan dan mengimplementasikan SAGA di BPTP yang

berada di 26 Propinsi di Indonesia. Pada Bulan December 2000, SCT bekerjasama

dengan PSW universitas Gajah Mada melakukan pelatihan SAGA kepada beberapa staff

BPTP dari seluruh Indonesia meliputi 18 TOM, 119 TOT and 416 staf. Evaluasi

dilakukan tahun 2004, dilaporkan hasilnya tidak sesuai harapan karena diantaranya
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partisipan tidak memperoleh dukungan dalam mengimplementasikan PUG dalam

kegiatan penelitian (Suhaeti dan Basuno, 2004).

Berbagai program kerjasama dengan luar negri di bidang pertanian mensyaratkan

integrasi gender dalam implementasi proyek, namun demikian mayoritas pimpinan

proyek menjalankan persyaratan tersebut sekedar untuk memperoleh dana dari proyek---

belum sepenuhnya memahami mengapa ada persyaratan tersebut. Dijumpai pimpinan

proyek yang dengan terus terang mengatakan hal tersebut dalam suatu seminar.

Dalam setiap proyek tersebut, selalu ada kelompok yang berhasil meningkatkan

status perempuan, diantara mayoritas yang belum berhasil. Kelompok yang berhasil

ditandai dengan adanya kepatuhan fihak terkait dengan proyek mulai dari propinsi sampai

dengan kelompok dalam menerapkan petunjuk pelaknasaaan (juklak) dan petunjuk teknis

(juknis) implementasi proyek. Kedua petunjuk tersebut umumnya telah dibuat

sedemikian “sempurna” dalam arti telah dibuat secara buttom-up dan partisipatory.

Namun demikian “success story” dari kelompok-kelompok tersebut setelah proyek

berakhir tidak dijadikan contoh dan kurang ditonjolkan untuk

memberikan/membangkitkan motivasi kepada kelompok yang belum berhasil.

Seandainya “success story” dijadikan salah satu bahan diseminasi kiranya akan mampu

menyebarluaskan strategi mencapai keberhasilan proyek .

Pengalaman menunjukkan betapa sulit mengintegrasikan PUG untuk stakeholder

di tingkat Propinsi. Dalam gender awareness workshop yang diadakan oleh Badan

Litbang Deptan (Agustus, 1999) , dari 11 eselon I yang diundang hanya 3 orang yang

hadir kemudian diadakan workshop ke dua kalinya ( Februari 2002) namun hasilnya

serupa sehingga ditempuh cara mengundang para pengambil keputusan untuk

mempresentasikan makalah berperspektif gender dengan outline yang telah ditentukan

oleh panitya. Selanjutnya makalah yang dipresentasikan dibahas oleh para nara sumber

gender yang intinya memfokuskan isi makalah menuju PUG.

Menyikapi fakta diatas Bappenas RI (2001) membuat metode PUG yang

dikhususkan untuk para stakeholder yang disebut Gender Analysis Pathway (GAP) atau

alur kerja Analisis Gender. GAP menyajikan tahapan dalam mengimplementasikan

PUG, yang dimulai dengan pengenalan sampai pemahaman PUG. GAP tersebut telah
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diaplikasikan di DEPTAN dan DEPHUT melalui kerjasama Bapenas RI dan Women’s

Support Program II, namun sejauh ini belum diperoleh hasil evaluasi.

3.3. Pengalaman Mengintegrasikan Pendekatan Gender Dengan SH Instansi
Terkait dengan SSFFMP

Mayoritas stakeholder yang bekerjasama dengan SSFFMP seperti BPP, PKK,

BPMD and Deperindagkop memahami konsep PUG ( tidak ada perwakilan dari PKK

propinsi) tetapi masih memerlukan pendampingan untuk selalu mengikutsertakan jumlah

target group secara tersurat. Namun demikian mereka telah mengintegrasikan gender

dalam kegitan di instansi masing-masing (Lampiran – 10). Dari hasil kegiatan yang telah

dilakukan oleh masing-masing instansi terkait selanjutnya dilakukan perencanaan

kegiatan kerjasama dengan SSFFMP. Untuk merealisir perencanaan yang telah

disepakati, hasil perencanaan kerjasama tersebut lebih lanjut disesuaikan dengan usulan

kegiatan yang telah disepakati oleh MTV dan Pokja (Lampiran 11 dan 12) kemudian

dilengkapi dengan langkah operasional kegiatan. Dalam operasionalisasi kegiatan

tersebut disertai pemikiran/strategi agar kegiatan bisa mencapai tujuan FM dan SRNM

secara berkelanjutan. Kegiatan untuk kabupaten Banyuasin Dikemukakan pada Tabel

9, sedangkan Kabupaten OKI dan MUBA masing-masing pada Tabel 10 dan 11 .
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Tabel -9 . Rencana Kegiatan, Kegiatan nyata, Sumber dana dan Operasionalisasi Kegiatan di
Kabupaten Banyuasin Th 2007

No Bidang
kegiatan

Kegiatan nyata Sumber dana Operasional

1 Sosialisasi Sosialisasi
karhutlah dan
dampak
kebakaran
50% laki-laki
50%
perempuan

SSFFMP Tentukan lokasi kelompok strategis yang bisa
menjangkau kelompok lain dengan mudah
(sebagai kelompok inti)

Tentukan calon yang komit untuk
mengembangkan/mensosialisasikan kepada
masyarakat

Setelah terbentuk kelompok, secara
partisipatif ditentukan mekanisme
penyebarluasan ilmu pengetahuan yang telah
diterima. (menentukan target group dan
jumlah)

Secara partisipatif pula digali local
term/knowledge untuk materi karhutlah yang
dipelajari bersama

2 Peningkatan
pendapatan

Pemasaran
VCO

SSFFMP Sudah/sedang diusahakan oleh TA-CD

Penyediaan
modal
/pinjaman
lunak

BPP dan PKK Membuat proposal sebagai bahan usulan
untuk dijadikan bahan dasar penilaian
kelayakan usaha kemudian diberikan kepada
mitra

Sertifikasi
lahan secara
masal

Kades/kecamatan Sensus /pendataan lahan yang belum
bersertifikat, diskusi dengan kades dan kepala
kecamatan

Penguatan
kelompok
wanita

SSFFMP Sensus wanita kepala rumahtangga, secara
partisipatif melakukan analisis gender,
implementasi kegiatan responsif perempuan

Budidaya padi SSFFMP Studi banding ke lokasi TA CD yang sudah
maju, Fasilitasi oleh TA CD

3 Lumbung
padi

Menyediakan
lumbung desa

SSFFMP Studi banding ke Desa Talang Lubuk, ada
lumbung padi swadaya masyarakat.



34

Tabel -10 . Rencana Kegiatan, Kegiatan nyata, Sumber dana dan Operasionalisasi Kegiatan di
Kabupaten OKI Th 2007

No Bidang
kegiatan

Kegiatan
nyata

Sumber dana Operasional

Analisis
Ekonomi
Industri Purun
100% Pr

1. SSFFMP
2. PKK
3. BPP

Selama 2 hari melakukan partisipatori
pembuatan industri purun. Dilakukan
pencatatan waktu dan dana untuk
menghasilkan suatu produk dan dihitung
keuntungannya dilakukan bersama anggota
kelompok

1 Pertemuan rutin
kelompok dan
pendampingan

Sosialisasi
Karhutlah
Dan dampak
kebakaran
50% Lk
50% Pr

SSFFMP
Undang MTV untuk
merencanakan

Tentukan lokasi kelompok strategis yang bisa
menjangkau kelompok lain dengan mudah
(sebagai kelompok inti)

Tentukan calon yang komit untuk
mengembangkan/mensosialisasikan kepada
masyarakat

Setelah terbentuk kelompok, secara partisipatif
ditentukan mekanisme penyebarluasan ilmu
pengetahuan yang telah diterima. (menentukan
target group dan jumlah)

Secara partisipatif pula digali local
term/knowledge untuk materi karhutlah yang
dipelajari bersama

Sosialisasi
Gender
50% Lk, 50%
Pr

1. SSFFMP
2. PKK
3. BPP

1. Untuk kelompok Da’i laki-laki dan
perempuan (50:50%), 3 hari
(Fasilitator laki2 dan perempuan)

2. Penyegaran untuk motivator sambil
merancang modul sosialisasi untuk
tingkat kelompok, 3 hari

3. Praktek sosialisasi gender kepada
kelompok oleh motivator yang
kompeten dan percaya diri ( 2 org)

2 Studi banding Kelompok
ikan (Lk)

Kelompok
padi 50% Lk,
50% Pr

PKK (dana UP2K)

BPP (Usaha ekonomi
Kota dan desa)

Kelompok ikan dikoordinir ke desa tetangga
yang memproduksi pelet ( didampingi pakar
alsintan), memperbaiki/mereplikasi mesin pelet
yang diberikan oleh SSFFMP lalu
mempraktekkan membuat pelet disertai analisis
ekonomi.
Membawa kelompok padi ke desa Talang
Lubuk utnuk melihat RMU dan sistem
lumbung

3 Kerupuk
kemplang

Lomba
Kelompok
kerupuk
kemplang (Pr)

PKK dan BPP Menyelenggarakan lomba produksi kerupuk
berkwalitas, mengundang panelis dari
pengusaha, depkop, depkes , PKK dan BPP

4 Usaha ternak Membentuk
kelompok
peternak ayam
buras (Pr +
Anak)

PKK dan BPP Sensus ayam buras, surve dasar (analisis
gender), pembentukan kelompok, jika ada studi
banding ke peternak terdekat, pendampingan
dan fasilitasi.
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Tabel -11 . Rencana Kegiatan, Kegiatan nyata, Sumber dana dan Operasionalisasi Kegiatan di
Kabupaten MUBA Th 2007

No Bidang
kegiatan

Kegiatan nyata Sumber dana Operasional

Sosialisasi
karhutlah dan
dampak
kebakaran
50% laki-laki
50% perempuan

SSFFMP Tentukan lokasi kelompok strategis yang bisa
menjangkau kelompok lain dengan mudah
(sebagai kelompok inti)

Tentukan calon yang komit untuk
mengembangkan/mensosialisasikan kepada
masyarakat

Setelah terbentuk kelompok, secara partisipatif
ditentukan mekanisme penyebarluasan ilmu
pengetahuan yang telah diterima. (menentukan
target group dan jumlah)

Secara partisipatif pula digali local
term/knowledge untuk materi karhutlah yang
dipelajari bersama

Praktek
pemanfaatan
lahan secara
intensif
50% laki-laki
50% perempuan

SSFFMP TA – CD, Pokja

Praktek
penyiapan lahan
”kontrol
burning”
50% laki-laki
50% perempuan

SSFFMP TA – CD, Pokja

1 Sosialisasi
(pertemuan
bulanan)

Praktek
perawatan lahan
(round up)
50% laki-laki
50% perempuan

SSFFMP TA – CD, Pokja

2 Peningkatan
pendapatan

Pemasaran
Beras dan
Pupuk

Usahaternak
Sapi

RMU

PKK dan
BPP/BPMD
PPK

Pembentukan koperasi
Pembukaan warung dan pembentukan
penanggungjawab

TA – CD, Pokja

Studi banding ke Talang Lubuk

3 Menggalang
mitra

Mendatangi
mitra/
mendatangkan
mitra

Membuat proposal sebagai bahan usulan untuk
dijadikan bahan dasar penilaian kelayakan
usaha kemudian diberikan kepada mitra
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3.4. Kerjasama antara BPP and PSW dalam Meningkatkan Integrasi
Gender dalam Perencanaan Pemerintah

BPP di tingkat Kabupaten OKI telah merintis kerjasama dengan PSW sejak 2001

dalam mendorong kepekaan stakeholder di tingkat Kabupaten tentang isu gender, yaitu:

Pertama, menerbitkan Buku “Profil Kedudukan dan Peranan Perempuan (2002)” dan

Profil statistik dan Indikator gender (2004). Ke dua melakukan sosialisasi berkaitan

dengan gender di wilayah OKI mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan desa.

Dari buku “Profil Kedudukan dan Peranan Perempuan (2002)” diperoleh data

yang sangat bermanfaat bagi PEMDA setempat. Misalnya rendahnya pendidikan

perempuan dibanding laki-laki merupakan dasar bagi usaha memberikan perhatian

khusus kepada perempuan untuk memperoleh kesempatan, fasilitas dan dukungan untuk

memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Jumlah perempuan yang bekerja di PNS tahun

2001 juga sangat rendah dibanding laki-laki, hanya 20% . Dari 20% tersebut PNS

terendah di dinas Kehutanan (2,5%), sedangkan Dinas Perkebunan, Pertanian dan

Deperindagkop masing-masing 20%, 25% dan 12%. Data tersebut merupakan dasar

yang kuat bagi implementasi PUG oleh instansi terkait namun seperti telah dikemukakan

bahwa pemahaman para stakeholder di tingkat propinsi dan Kabupaten masih belum

sesuai dengan yang diinginkan maka upaya yang ditempuh oleh BPP, sesuai dengan

kapasitasnya adalah melakukan berbagai penyuluhan dan sosialisasi berkaitan dengan

gender. Dengan adanya sosialisasi ke depan diharapkan para SH tergerak untuk

mengimplementasikan PUG dan menindaklanjuti dengan usaha-usaha untuk mencapai

kesetaraan dan keadilan gender (KKG).

Dari buku profil juga dikemukakan adat istiadat dan budaya spesifik yang bahkan

berbeda dari satu desa dan desa lainnya seperti “bende seguguk” di Kayu agung dan

“ngubal” di desa Pematang Baluran dan Awal Terusan. Adat bende seguguk

membedakan bentuk perkawinan ke dalam 3 bentuk yaitu perkawinan jujur, tambik anak

dan bebas yang masing-masing sangat menentukan status perempuan dalam rumahtangga

yang baru dibentuk. Informasi ini penting dalam melakukan pendekatan integrasi gender

karena bentuk perkawinan jujur berdampak sistem patrilinial, tambih anak matrilinial

sedangkan bebas tergantung kesepakatan.
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Informasi dari buku tersebut juga dijadikan dasar dalam membuat proposal

kegiatan berkaitan dengan gender, khususnya dalam memperoleh dana dari

APBN/APBD. Dari dana yang diperoleh, sejak tahun 2001 sampai 2006 sebanyak 850

orang ( DPR, KADIS, Camat, BPD, KADES, Pemuka Agama , Pemuka adat and Tim

Penggerak PKK) telah diberikan sosialisasi KKG (Hulmini, 2006, pers. com.). Kegiatan

serupa dilakukan oleh BPP MUBA, sedangkan BPP Banyuasin baru akan memulai

bekerjasama dengan PSW tahun 2007 namun demikian sejak 2004 telah melakukan

sosialisasi gender kepada PKK dan guru agama sebanyak 40 orang per tahun.

Pelaksanaan sosialisasi gender cukup lancar namun keberadaan undangan selama

proses sosialisasi sangat memprihatinkan, banyak undangan yang hadir hanya sampai

pada pembukaan. Untuk mengantisipasi kejadian serupa cara yang ditempuh agar para

SH menghadiri pertemuan, undangan ditandatangani BUPATI yang dalam daftar acara

disebutkan sebagai pembuka. Contoh jika yang diundang DPR, camat dan Dinas maka

undangan ditandatangani Bupati. Mengundang kepala desa, camat yang tandatangan.

Cara lain adalah mengundang gender resource person (GRP) dari Meneg PP, Jakarta.

3.5 Kebijakan dan Strategi dalam Mengupayakan Agar Partisipasi Perempuan
dalam FM and SRNM Ke Depan Tertera Mulai dari Konsep sampai

Implementasi.

Lokasi proyek SSFFMP tersebar di Desa. Desa merupakan salah satu pusat

pembangunan yang direncanakan pemerintah, yaitu dibawah Program Pengembangan

Kecamatan (PPK). PPK melalui SK BAPEDA No. 414.13 secara serius

merekomendasikan keikutsertaan 50% perempuan mulai dari perencanaan sampai

realisasi pemanfaatan dana. Maka agar integrasi gender dalam FM dan SRNM tersurat

dalam perencanaan pembangunan perlu dilakukan koordinasi dengan BAPEDA untuk

mengikutsertakan desa-desa proyek sebagai desa prioritas. Jika telah diperoleh

kesepakatan selanjutnya dalam proses perencanaan, kegiatan diarahkan menunjang

program FM dan SRNM. Untuk itu MTV program PPK (PPK juga memiliki MTV yang

mendampingi pembuatan proposal) hendaknya bekerjasama dengan MTV dan Pokja

SSFFMP.
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Keikutsertaan perempuan dalam perencanaan pemanfaatan dana PPK dimonitor

oleh MTV PPK, dimana dalam perencanaan tersebut umumya diperlukan minimal 5 kali

pertemuan di tingkat desa melalui musyawarah desa dibawah tim pengelola kegiatan

(TPK). Setelah satu usulan disetujui di tingkat desa, masih diperlukan 3 pertemuan

“Musyawarah Antar Desa” (MAD) yang diselenggarakan di tingkat Kecamatan, dibawah

Unit Pengelola kegiatan (UPK). Dalam rapat di Kecamatan, jika jumlah perempuan

yang hadir tidak mencapai 50% maka proposal yang diajukan tidak akan ditindak lanjuti .

Satu tantangan yang harus diantisipasi adalah selama ini kegiatan PPK

dipergunakan untuk perbaikan infrastruktur seperti jembatan dan bangunan sekolah

sementara kegiatan integrasi gender yang berkaitan dengan FM dan SRNM bersifat

peningkatan pengetahuan (pendidikan karhutlah) dan ERT. Dalam pembangunan

infrastruktur hanya laki-laki yang memperoleh manfaat uang cash contohnya, laki-laki

yang mengurus pengadaan bahan bangunan, tenaga kerja dan keamanan dapat

memanfaatkan sebagian dana sebagai jasa sedangkan perempuan tidak mendapat

sepeserpun. Yang diperoleh perempuan adalah rasa ikut senang karena anak-anak

mereka dapat bersekolah tanpa susah payah melalui sungai.

Namun demikian sebagian kecil dana dari PPK bisa dimanfaatkan oleh

perempuan secara khusus , yaitu melalui kegiatan PKK. Salah satu desa SSFFMP yaitu

desa Upang , telah memanfaatkan dana PPK untuk memfasilitasi alat-alat pembuatan

krupuk kemplang pada kelompok ibu-ibu . Usaha mengintegrasikan kegiatan SSFFMP

semacam ini perlu terus ditingkatkan.

3. 6. Pedoman bagi SSFFMP untuk Mengakomodir Pengetahuan Lokal dalam
Mengintegrasikan Isu dan Aspek Gender

Pengetahuan lokal yang hendaknya diakomodir oleh SSFFMP berkaitan dengan

isu gender adalah: Kaum laki-laki berpendapat bahwa perempuan tidak dapat menjadi

pemimpin laki-laki dan perempuan merasa bahwa dirinya sebaiknya tidak memiliki

aktivitas dan status di luar rumahtangga yang lebih tinggi dari pada laki-laki.



39

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

1. Permasalahan di Instansi Terkait, Propinsi dan Kabupaten

Mayoritas stakeholder di propinsi dan kabupaten baru memahami konsep dasar gender,

itupun secara parsial. Dikemukakan bahwa jika membahas gender hanya membahas

perempuan. Juga ada yang berpendapat bahwa membahas gender isinya menyuruh

perempuan agar tidak hanya bekerja dalam rumahtangga , dimana laki-laki tidak akan

mendukung karena belum siap menerima akibatnya.

Namun dijumpai counterparts (CPs) yang memberikan apresiasi isu gender dan

menyarankan agar diaktualisasikan dalam kegiatan nyata.

Pada umumnya stakeholder di propinsi dan kabupaten terkait dengan SSFFMP

memahami adanya INPRES N0. 9/2000, yang mengandung amanah untuk

mengimplementasikan PUG dalam program yang dilaksanakan. Namun mereka

dihadapkan pada dua masalah, pertama dari pribadi perempuan yang selalu menolak jika

diberi kesempatan mengaktualisasikan kompetensinya, terlebih saat mereka sedang hamil

dan atau mempunyai anak BALITA. Disamping itu perempuan menempatkan dirinya

untuk tidak beraktivitas lebih banyak dan berstatus lebih tinggi dari pada suami di luar

runahtangga (sesuai kepercayaan dan agama yang dianut). Kedua, jumlah perempuan

yang berkompeten di sebagian besar instansi lebih sedikit disbanding laki-laki.

Bahwa agama/kepercayaan hendaknya dijadikan acuan dalam implementasi PUG juga

ditekankan oleh sebagian besar supervisor, karena dalam agama/kepercayaan sudah ada

aturan bagaimana seorang laki-laki dan perempuan hendaknya berperilaku.

Persepsi diatas disebabkan kurangnya pemahaman secara penuh atau menyeluruh tentang

gender, seperti terlihat bahwa jumlah staf yang telah mendapat pengetahuan gender

sangat terbatas. Di Dinas Kehutanan hanya 4 dari 184 staf yang sudah mendapat

pengetahuan, di Bapedalda hanya 1 dari 51 staf, di Dinas Perkebunan juga baru satu staf .
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Staf yang telah memperoleh pengetahuan tentang gender diperoleh dari fasilitasi oleh

SSFFMP, namun seorang perempuan dari Dinas Kehutanan dan seorang dari Dinas

Perkebunan sebelumnya sudah mendapat pelatihan gender di India dan di Jakarta.

Namun disayangkan personil yang telah mendapatkan pelatihan tersebut belum

mempunyai kekuasaan dalam mengimplementasikan gender. Personil yang belum

memahami gender sepenuhnya justru yang memiliki wewenang dalam

mengimplementaikan PUG, hal ini merupakan faktor utama sulitnya

mengimplementasikan PUG. Sebagai konsekwensi, instansi terkait SSFFMP belum

memiliki perencanaan yang didasarkan pada gender, terlebih indikator, pendanaan dan

dukungan berdasarkan gender untuk meningkatkan kompetensi .

2. Pengalaman Implementasi PUG oleh Instansi Lain

Badan Litbang DEPTAN telah memulai mengenalkan gender sejak Tahun 1980 namun

tidak mendapat perhatian yang cukup dari SH. Awal tahun 2000 gender disempurnakan

menjadi SAGA (Socioeconomic And Gender Analysis) dan Badan Litbang DEPTAN

membentuk tim inti SAGA atau SAGA core team (SCT) yang bertanggungjawab

mensosialisasikan dan mengimplementasikan SAGA di BPTP yang berada di 26

Propinsi di Indonesia. Pada Bulan December 2000, SCT bekerjasama dengan PSW

universitas Gajah Mada melakukan pelatihan SAGA kepada beberapa staff BPTP dari

seluruh Indonesian meliputi 18 TOM, 119 TOT and 416 staf. Evaluasi dilakukan tahun

2004, hasilnya tidak sesuai harapan karena diantaranya partisipan tidak memperoleh

dukungan dalam mengimplementasikan PUG dalam kegiatan penelitian.

Pengalaman menunjukkan sulitnya mengintegrasikan PUG untuk SH di tingkat Propinsi ,

maka Bappenas RI (2001) membuat metode Gender Analysis Pathway (GAP) atau alur

kerja Analisis Gender. GAP menyajikan tahapan dalam mengimplementasikan PUG,

yang dimulai dengan pengenalan sampai pemahaman PUG.
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PUG telah diaplikasikan di DEPTAN dan DEPHUT melalui kerjasama Bapenas RI dan

Women’s Support Program II, hasil dikemukakan pada lampiran -2, namun sejauh ini

belum diperoleh hasil evaluasi.

3. Pengalaman Mengintegrasikan Pendekatan Gender Dengan stakeholder

Mayoritas stakeholder di kabupaten yang bekerjasama dengan SSFFMP seperti BPP,

PKK, BPMD and Deperindagkop memahami konsep PUG ( tidak ada perwakilan dari

propinsi) tetapi masih memerlukan pendampingan untuk selalu mengikutsertakan jumlah

target group secara tersurat. Namun demikian mereka telah mengintegrasikan gender

dalam perencanaan kegitan di instansi masing-masing.

4. Kerjasama antara BPP and PSW dalam Meningkatkan Integrasi Gender

dalam Perencanaan Pemerintah

BPP di tingkat Kabupaten OKI telah merintis kerjasama dengan PSW sejak 2001

dalam mendorong kepekaan stakeholder di tingkat Kabupaten tentang isu gender, yaitu:

Menerbitkan Buku Profil dan status Perempuan . Buku tersebut dijadikan dasar dalam

membuat proposal kegiatan berkaitan dengan gender, khususnya dalam memperoleh dana

dari APBN/APBD. Dari dana tersebut sejak tahun 2001 sampai 2006 sebanyak 850

orang ( DPR, KADIS, Camat, BPD, KADES, Pemuka Agama , Pemuka adat and Tim

Penggerak PKK) telah diberikan sosialisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).

Kegiatan serupa dilakukan oleh BPP MUBA, sedangkan BPP Banyuasin baru akan

memulai bekerjasama dengan PSW tahun 2007 namun demikian sejak 2004 telah

melakukan sosialisasi gender kepada PKK dan guru agama sebanyak 40 orang per tahun.

Cara yang ditempuh agar para stakeholder menghadiri pertemuan, undangan

ditandatangani BUPATI yang dalam daftar acara disebutkan sebagai pembuka. Contoh

jika yang diundang DPR, camat dan Dinas maka undangan ditandatangani Bupati.

Mengundang kepala desa, camat yang tandatangan. Cara lain adalah mengundang gender

resource person (GRP) dari Meneg PP, Jakarta.
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5. Kebijakan dan Strategi dalam Mengupayakan Agar Partisipasi

Perempuan dalam FM and SRNM Ke Depan Tertera Mulai dari Konsep

sampai Implementasi.

Keikutsertaan perempuan mulai dari perencanaan sampai pada implementasi

program telah dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) melalui

SK BAPEDA No. 414.13 yang secara ketat merekomendasikan keikutsertaan 50%

perempuan mulai dari perencanaan sampai realisasi pemanfaatan dana PKK.

Keikutsertaan perempuan dimonitor melalui kehadiran mereka dalam rapat di

Kecamatan. Jika jumlah perempuan yang hadir tidak mencapai 50% maka proposal yang

diajukan tidak akan ditindak lanjuti. Namun demikian perempuan yang telah ikut serta

tidak memperoleh uang tunai seperti yang diperoleh laki-laki. Contohnya, dana dipakai

perbaikan jembatan, laki-laki yang mengurus bahan bangunan, tenaga kerja dan

keamanan memperoleh uang namun perempuan tidak mendapat sepeserpun tetapi mereka

mengaku ikut senang karena anak-anak mereka dapat bersekolah tanpa susah payah.

Hanya 10% dana dari PPK yang bisa dimanfaatkan oleh perempuan secara khusus

, yaitu melalui kegiatan PKK, terutama dalam bentuk “simpan pinjam” .

6. Pedoman bagi SSFFMP untuk Mengakomodir Pengetahuan Lokal

dalam Mengintegrasikan Isu dan Aspek Gender

Pengetahuan lokal yang hendaknya diakomodir oleh SSFFMP berkaitan dengan

isu gender adalah: Kaum laki-laki berpendapat bahwa perempuan tidak dapat menjadi

pemimpin laki-laki dan perempuan merasa bahwa dirinya sebaiknya tidak memiliki

aktivitas dan status di luar rumahtangga yang lebih tinggi dari pada laki-laki.
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4.2. Rekomendasi

1. Untuk Meningkatkan Pemahaman stakeholders, counterparts dan Instansi

Terkait dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan di

Instansi Masing-masing Berkaitan dengan FM dan SNRM

Melakukan Lokakarya “ Fasilitasi Implementasi Gender Analysis Path Way (GAP) “

di instansi terkait dengan SSFFMP, yaitu Perkebunan, Kehutanan, Pertanian, BPP,

Bapeda and Bapedalda. Melalui lokakarya tersebut instansi terkait akan memperoleh

pemahaman tentang gender dilengkapi dengan data dasar (open eye data) yang

memperlihatkan peran staf berdasarkan gender di masing-masing instansi berkaitan

dengan program FM dan SNRM serta kesenjangan yang ada. Dari data kesenjangan

dibuat konsep bagaimana PUG diimplementasikan dalam kegiatan yang disesuaikan

dengan tujuan FM dan SRNM.

Penyelenggaraan lokakarya hendaknya dilakukan oleh BPP yang mempunyai

kapasitas dalam mendiseminasikan informasi berkaitan dengan gender. Dalam

lokakarya GAP, hendaknya mengundang GRP dari PSW, ISTI atau NSTE namun

seyogyanya juga mengundang GRP dari Tim Pemberdayaan SDM Deptan.

Instansi terkait menyediakan fasilitas “Pengasuhan anak” dalam jam kerja

(pengadaannya bisa dilakukan bekerjasama dengan Dharma Wanita yang ada di

setiap Instansi) agar staff perempuan mempunyai waktu untuk lebih

mengaktualisasikan kapasitasnya dalam kegiatan FM dan SRNM.

Instansi terkait memberi kesempatan kepada staf perempuan untuk meningkatkan

kompetensi pengetahuan sesuai yang dibutuhkan oleh instansi dalam mendukung

kegiatan FM dan SRNM, khususnya tentang GIS dan LUP.

Instansi terkait meningkatan jumlah staf perempuan yang memiliki kompetensi untuk

mendukung kegiatan SSFFMP dengan mengusulkan merekrut staf perempuan dari
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Pusat (Departemen) yang memiliki kompetensi dalam mendukung kegiatan FM dan

SRNM untuk bekerja di propinsi atau kabupaten. Selain itu melakukan kerjasama

dengan universitas untuk menerapkan “Sarjana Bangun Desa”, yaitu sarjana asal

Sumatra Selatan yang baru lulus dari universitas yang memiliki kompetensi yang

diperlukan dalam mendukung kegiatan FM dan SRNM

dihimbau/disyaratkan/diwajibkan untuk bekerja pada instansi terkait.

2. Untuk Meningkatkan Partisipasi dan Koordinasi Perempuan dalam

Kebijakan dan Strategi FM dan SRNM

BPP Propinsi dan Kabupaten sebagai instansi yang berkompeten dalam

mengimplementasikan isu gender hendaknya mensosialisasikan betapa pentingnya

INPRES No 9/2000 kepada instansi terkait dengan SSFFMP secara serius, misalnya

melalui kunjungan langsung ke instansi terkait atau dan dilengkapi brosur/stiker.

BPP Propinsi dan Kabupaten terus meningkatkan jumlah stakeholder, Pengambil

Keputusan dan staf instansi terkait dengan SSFFMP yang memahami PUG melalui

berbagai cara sosilisasi.

BPP hendaknya bekerjasama dengan PSW untuk secara khusus menyediakan

informasi data dasar “Open eye Data” tentang peran dan kesenjangan gender dalam

FM dan SRNM lebih rinci kemudian membuat prioritas kegiatan. Selanjutnya

membuat proposal dan mengusulkan kepada instansi terkait untuk memperoleh dana

bagi pelaksanaan kegiatan.

Instansi terkait menindaklanjuti kesepakatan program-program integrasi gender yang

telah disepakati bersama (hasil lokakarya MSF GRP dan stakeholder, 11-12 Juli

2006) dan lebih meningkatkan jalinan kerjasama yang telah dirintis.

Kerjasama dengan Bappeda hendaknya ditingkatkan dengan mengintegrasikan

kegiatan yang telah disepakati (antara SSFFMP dan instansi terkait) kedalam program

PPK, hal ini untuk menjamin sustainabilitas integrasi gender .
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3. Mengakomodasi Sudut Pandang Budaya ( Ajaran Agama) dalam Setiap

kegiatan Berkaitan dengan Gender dengan Cara-cara Berikut:

Mengundang pakar gender yang telah memiliki pengetahuan gender dari sudut

pandang agama untuk memberikan pemahaman gender kepada para ustad yang biasa

memberikan ceramah di kantor instansi terkait dengan SSFFMP, dan , agar mereka

mengerti bahwa gender tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Menanpung pendapat, pandangan, dukungan dan saran dari para ustad tentang gender

kemudian memanfaatkannya sebagai bahan pengetahuan gender dari sudut pandang

agama.

Mendiseminasikan konsep gender yang telah dilengkapi sudut pandang agama kepada

individu terkait dengan SSFFMP ( Supervisor, CPs, MSF) melalui seminar atau dan

pada setiap kesempatan pertemuan.
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Lampiran – 3. Pengertian Gender

1. Perbedaan-perbedaan (dikotomi) sifat perempuan dan laki-laki yang tidak berdasar

pada perbedaan biologis, tetapi berdasar pada hubungan atau relasi sosial budaya

antara perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh struktur masyarakatnya yang

lebih luas dan negara (Donnel, 1988; Eviota, 1993)

2. Sifat yang melekat pada perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial

budaya (Fakih, 1994)

3. Proses yang menjadikan individu-individu yang terlagir sebagai perempuan dan laki-

laki dirubah menjadi kategori sosial perempuan dan laki-laki yang kemudian

memperoleh sifat-sifat maskulin dan feminin (Kabeer, 1990 dalam INSTRAW, 1995)

4. Kategori sosial (feminitas dan maskulinitas) yang tercermin dalam perilaku,

keyakinan dan organisasi sosial (Sudrajat, 1994)

5. Perbedaan-perbedaan sosial dan hubungan-hubungan antara perempuan dan laki-laki

diajarkan, sangat beragam diantara masyarakat dan kebudayaan dan berubah

sepanjang waktu (ILO, 2000)

6. Istilah gender digunakan untuk menganalisis peranan-peranan, tanggung jawab,

kendala-kendala, kesempatan-kesempatan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki

dalam berbagai bidang dan pada setiap konteks sosial tertentu (ILO 2000)

7. Gender mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan tindakan individu dalam

berbagai aspek kehidupan (Uphoff, 1986)



(2) PERANAN GENDER

 Perilaku yang diajarkan pada setiap masyarakat , komunitas dan kelompok sosial
tertentu yang menjadikan aktivitas-aktivitas, tugas-tugas dan tanggung jawab
tertentu dipersepsikan sebagai peranan perempuan dan laki-laki.

 Dipengaruhi oleh umur, kelas, ras, etnik, agama dan lingkungan geografi, ekonomi
dan politik.

 Perubahan peranan gender sering terjadi sebagai respon terhadap perubahan situasi
ekonomi, sumberdaya alam, dan atau politik termasuk perubahan berupa usaha-
usaha pembangunan atau penyesuaian program struktural atau oleh kekuatan-
kekuatan di tingkat nasional dan global.

(3) KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY)

 Suatu konsep yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan keduanya memiliki
kebebasan untuk mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat
pilihan-pilihan tanpa pembatasan oleh seperangkat stereotipi, prasangka dan
peranan gender yang kaku.

 Perbedaan perilaku, aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki
dipertimbangkan, dinilai dan didukung secara setara bukan berarti bahwa laki-laki
dan perempuan menjadi sama, akan tetapi hak-hak, tanggung jawab dan kesempatan
mereka tidak ditentukan karena mereka terlahir sebagai laki-laki dan perempuan.

(4) KEADILAN GENDER

 Keadilan perlakuan bagi laki-laki dan perempuan berdasar pada kebutuhan-
kebutuhan mereka, mencakup perlakukan setara atau perlakuan yang berbeda akan
tetapi dlam koridor pertimbangan kesamaandalam hak-hak, kewajiban, kesempatan-
kesempatan dan manfaat.

“Gender-bised” (Bias Gender)

Mengacu pada diskriminasiyang terentang dari “penyisihan/peminggiran perempuan dari
program-program pembangunan sampai ke diskriminasi tingkat upah dan tindak
kekerasan, serta alokasi yang timpang dari beragam sumberdaya seperti pangan, aset
produksi (lahan usahatani, teknologi, kredit, modal) pendidikan, informasi, pelatihan dll.

“Gender blind” (Buta Gender)



Mengacu pada orang-orang dan para pengambil keputusan/kebijakan yang gagal
menemukenali gender sebagai suatu kunci penentu pilihan-pilihan yang akan dilakukan
oleh laki-laki dan perempuan.

“Gender Sensitive”

Menjelaskan suatu pendekatan yang mempertimbangkan faktor-faktor yang berkakar
dalam pembagian kerja dan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dan menggunakan
informasi seperti pendapatan dan pengaruh untuk melihat siapa yang memperoleh
keuntungan dari pembangunan dan siapa yang tidak memperolehnya.

Teknik Analisis Gender

Pengujian secara sistematis terhadap peranan-peranan, hubungan-hubungan dan proses-
proses yang memusatkan perhatiannya pada ketidakseimbangan kekuasaan, kesejahteraan
dan beban kerja antara laki-laki dan perempuan di semua masyarakat.

Diterapkan terhadap proses pembangunan, khususnya untuk melihat bagaimana
kebijaksanaan pada program pembangunan mempunyai dampak yang berbeda pada laki-
laki dan perempuan.



Lampiran 4. Jumlah Penduduk di Indonesia Berdasarkan Kelompok
Umur dan Jenis Kelamin, Th 2006

Umur Total Laki-laki Perempuan
0- 4 22,654,146 11,535,998 11,118,148
5- 9 22,758,593 11,570,307 11,188,286

10-14 21,937,303 11,145,790 10,791,513
15-19 21,129,825 10,739,205 10,390,620
20-24 20,973,373 10,665,333 10,308,040
25-29 20,589,301 10,531,695 10,057,606
30-34 19,179,073 9,812,957 9,366,116
35-39 17,151,816 8,896,142 8,255,674
40-44 15,056,032 7,521,755 7,534,277
45-49 13,185,368 6,321,784 6,863,584
50-54 10,729,971 5,001,602 5,728,369
55-59 7,270,439 3,460,894 3,809,545
60-64 6,319,684 2,981,302 3,338,382
65-69 5,315,730 2,433,871 2,881,859
70-74 3,788,678 1,698,103 2,090,575
75-79 2,217,073 988,639 1,228,434
80-84 1,084,347 461,974 622,373
85-89 376,882 142,939 233,943
90-94 89,303 29,151 60,152
95-99 12,446 3,447 8,999
100+ 860 204 656
Total, semua
umur 231,820,243 115,943,092 115,877,151
Persentase 100 50.0142 49.9857

Umur Total Laki-laki Perempuan

Sumber: IDB Summary Demographic Data for Indonesia
US Census Berau
www.google.com
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Lampiran – 5. Term Of References (TOR)

1. Identify difficulties concerning with integration of gender approaches in FM
and SNRM faced by related Dinas and Institution of provincial and district
level.

2. Provide information on how best to implement gender mainstreaming to
related stakeholders at provincial and district level, especially for FM and
SNRM activities.

3. Share experience and described what worked in other Institution and sector
4. Facillitate together with the International Expert a number of meetings with

stakeholders to echange experience in integrating and applying gender
approaches in their activities

5. Provide input on how thw Women Empowerment Bureau (BPP) and Women
Study Center (PSW) could increase gender integration in government
planning

6. Make recommendations how to foster further women participation in FM
and SRNM in the drafting and implementation of policies and strategies.

7. Provide guidelines for SSFFMP Project implementation to use and
accommodate specific local knowledge on Gender Issues and Gender
Aspects in Indonesia.



GENDER ACTIVITIES
Tahun 2005 - 2006

South Sumatra Forest Fire Management Project

Peserta
No Tanggal Jenis kegiatan Tempat

Lk Pr Total
PJ Fasilitator/trainer

TAHUN 2005
FEBRUARY - MARET

1 26.02–
3.03.05

Pelatihan Pengolahan Kelapa Terpadu yang
Berwawasan Gender

Desa Talang Lubuk, Kec. Muara
Telang, Banyuasin

2 27 29 Yn,
Ds

Dr. AH Bambang
Setiadji & team (Yogya)

APRIL

2 4-8.04.05 Workshop Motivator yang berwawasan
gender

Divlat PT Telkom, Palembang 6 12 18 Yn Yn, Eva, Wd, Dian,
Chandra, Beka

3 12-
13.04.05

Workshop Integration of Gender Aspects
into Community Based on Activities for MSF
Working Groups and BPTP

SSFFMP Training Room, Palembang 14 8 22 Yn Yn, Eva, Wd, Dian,
Chandra

4 21.04.05 Lokakarya Penyadaran Peran Gender dalam
Kegiatan Pengelolaan Kebakaran Hutan dan
Lahan

Kantor Kecamatan Tulung Selapan,
OKI

21 25 46 Yn Yn, Eva, Wd, Dian,
Chandra

MEI

5 16-
18.05.05

Integrated Farming System antara ternak
dan tanaman.
Kerjasama SSFFMP dengan BPTP Sumsel

Dusun II Desa Bayat Ilir 5 25 30 Ds,
Yn

BPTP, Distanak MUBA,
PPL

6 23.5-
01.06.05

Pelatihan Teknis Anyaman Purun.
Kerjasama Pemda dan PKK Kab. OKI dengan
SSFFMP

Desa Ulak Kemang, Kec.
Pampangan, OKI

0 30 30 Yn Misnawati & Alfian
(Sumbar)

7 25-
26.05.05

Lokakarya Pengelolaan ERT Kantor Kecamatan Tulung Selapan,
OKI

10 10 20 Yn Supnir, Yusnariah,
Sundari, Thamrin, + Yn,
Wd

JUNI

8 30.06–
7.07.05

On the job training Anyaman Perdana Handicraft
Paninggahan, Solok, Sumatera
Barat

1 5 6 Yn Misnawati & Alfian
(Sumbar)

9 16.06.05 Lokakarya Penyadaran Peran Gender dalam
Pengelolaan dan pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan

Gedung SDN Muara Telang 21 11 32 Yn Yn, Wd, Dian M, M.
Zakir (BKP BA), Julie
Becu



10 21-
22.06.05

Lokakarya Pengelolaan ERT Desa Talang Lubuk, Banyuasin 10 10 20 Yn Zakir, Dian M, Thamrin
+ Yn, Wd

JULI

11 19-
22..07.05

Lokakarya Pengelolaan ERT Kantor Kecamatan Pampanagn,
OKI

10 10 20 Yn Supnir, Yusnariah,
Sundari, Thamrin, + Yn,
Wd

AGUSTUS

12
1 –
2.08.05

Pameran dalam rangka Harganas (Tingkat
Kabupaten), komoditi VCO

Balai Penelitian Sembawa,
Banyuasin

1 1 2 Yn,
Cmt
M.
Tlg

Kec. Muara Telang,
Banyuasin

13
15 –
18.08.05

Pameran dalam rangka HUT RI (Tingkat
Kabupaten), komoditi VCO

Mapolres Pangkalan Balai,
Banyuasin

2 1 3 Yn,
Cmt
M.
Tlg

Kec. Muara Telang,
Banyuasin

SEPTEMBER

14 14 –
16.09.05

Lokakarya "Gender Mainstreaming in
Community based Fire Management" for
MSF Working Groups, NGOs, and BPTP

SSFFMP Training Room, Palembang 12 10 22 Yn Yn, Eva, Wd, Chandra

15 18 –
23.09.05

Lokakarya "Gender Mainstreaming bagi
Motivator Desa dalam Kegiatan Pengelolaan
Kebakaran Hutan dan Lahan"

Idryasari Hotel, Inderalaya 10 10 20 Yn Yn, Eva, Wd, Dian,
Chandra, Beka

16 26 –
27.09.05

Pelatihan Kebakaran Hutan dan Lahan serta
P-3K tingkat desa untuk kelompok wanita

Desa Bayat Ilir Dusun II 0 35 35 Yn,
MN

Pansah, Adong,
Hasanuddin, Nurnajati,
Elli

17 27.09-
3.10.05

Pameran TTG (Teknologi Tepat Guna),
komoditi VCO

Benteng Kuto Plaza, Palembang 1 0 1 Yn,
Pem
BA

Pemerintah Kab.
banyuasin

OKTOBER

18
18 –
19.10.05

Lokakarya Pengelolaan "ERT" (Ekonomi
Rumah Tangga)

Desa Mangsang Kec. Bayung
Lencir, MUBA

13 10 23 Yn Tri Yulisman, Dedi, Yulia
F, Dian M + Wd

19 21-
22.10.05

Lokakarya Pengelolaan "ERT" (Ekonomi
Rumah Tangga)

Desa Bayat Ilir Dusun II Kec.
Bayung Lencir, MUBA

10 10 20 Yn Tri Yulisman, Dedi, Yulia
F, Dian M + Wd

NOVEMBER

20 22 –
23.11.05

Lokakarya Pengelolaan "ERT" (Ekonomi
Rumah Tangga)

Desa Prajen Jaya Kec. Banyuasin II
Kab. Banyuasin

10 10 20 Yn Zakir, Tri Yulisman,
Dian M + Wd

21 30.11-
2.12.05

Refreshing Course for "ERT" Trainers Bukittinggi dan Sawahlunto,
Sumatera Barat

4 6 10 Yn Marlin (LP WAL) &
Ramon



22 28.11-
01.12.05

Pelatihan Sukarelawan Kesehatan Hewan
(kerjasama dengan HPI)

Bapelkes, Palembang 2 1 3 Yn HPI (Heifer Project
International)

DESEMBER

23 Sesi II (5 -
8 Des)

Pelatihan Sukarelawan Kesehatan Hewan
(kerjasama dengan HPI)

Bapelkes, Palembang 2 1 3 Yn HPI (Heifer Project
International)

24 19-
23.12.06

Studi banding kelompok wanita Tarutung, Tapanuli Selatan,
Sumatera Utara

2 8 10 Yn Soripada

TAHUN 2006
JANUARI

25 04.01.06 Lokakarya Penyadaran Peran Gender dalam
Pengelolaan dan pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan

Gedung SDN I Kec. Bayung Lencir,
MUBA

19 21 31 Yn Yn, Wd, Dian

26 16-
22.01.06

Studi banding perajin purun dan
stakeholders Kab. OKI

Kalimantan Selatan dan Jawa
Timur

5 6 11 Yn Disperindag Prop. Kalsel
& Jatim

27 13-
15.01.06

Training pembuatan kompos & praktek
pemasangan mulsa untuk demplot cabe

Dusun II Desa bayat Ilir (KWTM) 0 14 14 Yn Armanuddin (PPL)

MARET

28 16.03.06 Lokakarya Gender Mainstreaming “
Pemantapan Penyusunan Program Responsif
Gender bagi pengambil keputusan
Kabupaten MUBA

Auditorium Pemkab MUBA (kantor
Bupati MUBA)

Yn Bpk Marbun
(Kementrian PP RI), Bpk
Yusuf (Sek Bappeda
MUBA), Yn

APRIL

29 16-19.04 Studi Banding Motivator Desa Yogyakarta (USC Satunama,
Coconut Centre Indonesia)

8 7 15 Yn USC Satunama 7
Coconut Centre
Indonesia (PT Repinfo)

MEI

30 6–8 .05.06 Pelatihan Manajemen Organisasi dan
Dinamika Kelompok untuk Pengurus Rumah
Dagang, Kelompok VCO, sabut, dan
tempurung

Desa Talang Lubuk, Kec. Muara
Telang, Banyuasin

7 23 30 Yn,
Ds

Nurnajati, Sila (Yayasan
Kemasda)

JUNI

31 16-
23.06.06

Pameran Produk VCO & Anyaman Purun
untuk Sriwijaya Expo

Plaza Benteng Kuto Besak,
Palembang

1 0 1 Yn,
Pem.
OKI
& BA

Pemerintah Kabupaten
OKI & Banyuasin



JULI

32
6-10.07.07 Training/Workshop Peningkatan Kapasitas

Motivator Desa yang Berwawasan Gender
dalam Pengelolaan dan Pengendalian
Karhutlah

Indriyasari Hotel, Inderalaya 12 12 24 Yn Yn, Eva ; ISTE, Wd,
Dian
Moderator : Fitri
(Limpapeh – Padang)

33 11-
12.07.06

Lokakarya Gender Mainstreaming untuk
lebih meningkatkan gender responsive bagi
GRPs/MSF Working Group, pendamping,
motivator

SSFFMP Training Room, Palembang 11 6 17 Yn Yn, Eva ; ISTE, Sri ;
NSTE, Wd

34 17.07.06 Meeting dengan Stakeholders Tk. Popinsi
dan Kabupaten (BPP,PKK, dan BPMD)

SSFFMP Training Room, Palembang 4 6 10 Yn Yn, Eva ; ISTE, Sri ;
NSTE, Wd

35 20.07.06 Gender Mainstreaming for TA, stakeholders,
and counterparts

SSFFMP Training Room, Palembang 13 19 32 Yn Yn, Eva ; ISTE, Sri ;
NSTE, Wd

36 24.07.06 Impact Monitoring for TA, stakeholders, and
counterparts

SSFFMP Training Room, Palembang 19 8 27 Yn KHS, Eva ; ISTE,Wd

AGUSTUS

37 26-
27.08.06

Lokakarya Pengelolaan “ERT” (Ekonomi
Rumah Tangga). Kerjasama PKK Desa
Upang dengan SSFFMP

Desa Upang, Kec. Makarti Jaya,
Banyuasin

13 9 22 Yn M. Zakir (BKP BA), Dian
M (OWA), Thamrin
(Kades Upang), Wd



Lampiran 7. Pedoman Lomba Pidato Desa Muara Medak untuk laki-laki

Hutan Merupakan Paru-Paru Kita

Assalamualaikum Wr.Wb.
Yang saya hormati, Bapak PLH Desa Muara Medak, Kepala Sekolah SD Negeri

Desa Muara Medak, Komite Sekolah SD Muara Medak, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Adik-
adik pelajar SD Negeri Muara Medak.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana kita masih dapat
berkumpul pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam merayakan HUT RI yang ke
61. Kita hidup di Desa Muara Medak yang kita cintai ini di tengah-tengah kesejukan dan
kedamaian. Para Bapak/Ibu dan Hadirin/Hadirat yang saya hormati dan saya muliakan,
masih ingatkah kita pada kejadian kebakaran hutan pada tahun 1997, hutan di Muara
Medak terbakar.

Apa yang terjadi pada kehidupan dan lingkungan kita!!
Kepulan asap terjadi di mana-mana, kegelapan sesewaktu, tiba penyakit tumbuh di

mana-mana. Banyak warga yang demam...batuk...sakit mata...bahkan mengalami radang
paru-paru akibat kepulan asap yang merusak lingkungan hidup kita. Sampai binatang
ternak kita pun banyak yang mati akibat dampak kebakaran tersebut.

Dulu kita berotan masih dekat, setelah terjadi kebakaran, maka dalam mengambil
rotan satu gulung pun sudah jauh ke tengah hutan.

Apa yang terjadi setelah hujan turun. Kita yang sehari-harinya mengambil air
minum dari sungai ternyata sungai penuh dengan kekeruhan akibat limbah dari kebakaran
hutan yang dapat mengakibatkan penyakit diare.

Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, banyak lagi dampak-dampak dari kebakaran hutan
yang dapat merugikan kehidupan kita, untuk itu mari kita hindari kebakaran hutan di desa
yang kita cintai ini karena “Hutan Merupakan Paru-Paru Kita” apabila saudara-
saudara ingin membakar lahan tebasan saudara buatlah sekat baker agar menghindari
rambatan ke perkebunan tetangga kita dan hutan pada umumnya.

Demikianlah pidato saya pada saat ini dan saya akhiri.

Wassalammualaikum Wr.Wb.

Keterangan: Teks ini merupakan pedoman bagi orang yang ikut dalam perlombaan
berpidato. Bisa ditambah atau pun dikurangi.



Lampiran 8. Pedoman Lomba Pidato Desa Muara Medak untuk Perempuan

Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa

Assalamualaikum Wr.Wb.

Yang saya hormati, Bapak PLH Desa Muara Medak, Kepala Sekolah SD Negeri
Desa Muara Medak, Komite Sekolah SD Muara Medak, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Adik-
adik pelajar SD Negeri Muara Medak.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, di mana kita masih dapat
berkumpul pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam merayakan HUT RI yang ke
61. Kita hidup di Desa Muara Medak yang kita cintai ini di tengah-tengah kesejukan dan
kedamaian. Para Bapak/Ibu dan Hadirin/Hadirat yang saya hormati dan saya muliakan,
banyak orang beranggapan bahwa perempuan hanya hidup di dapur dan hanya melayani
suami atau dengan kata lain perempuan hanya sebagai objek dari pihak laki-laki.

Perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna tanpa ada bedanya dari
pihak laki-laki. Kita sebagai kaum perempuan harus bangun dan...”BISA”.

Kita sebagai istri harus dapat mendorong suami kita untuk maju terus, membantu di
segala bidang, membina para anak-anak kita, dalam pendidikan dan kehidupannya sehari-
hari. Kita haru bisa jadi guru teladan bagi anak-anak kita.

Apabila kita mengajar anak kita tulis baca, ngaji di rumah, bergotong-royong, kita
sudah ikut di dalam pembangunan. Kita harus berani, maju terus, kita isi hari-hari kita
dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan ini. Kita kelola lahan
pekarangan kita dengan menanami sayur-sayuran sebagai bahan makanan yang bergizi
buat anak-anak kita. Apabila ada pertemuan-pertemuan kita sumbangkan pendapat-
pendapat kita, karena kita punya hak di dalam mengisi pembangunan ini.

Demikianlah pidato saya pada saat ini dan saya akhiri.
Wassalamualaikum Wr.Wb.

Keterangan: Teks ini merupakan Pedoman bagi orang yang ikut dalam perlombaan
berpidato. Bisa ditambah atau pun dikurangi.



Lampiran 9. Daftar nama anggota kelompok dan kegiatan TA CD di desa binaan SSFFMP

No Desa Nama Kelompok Kegiatan Lk Pr Tot
1 Talang Lubuk Harapan Kita

Merpati
Produksi arang
Produksi sabut kelapa

0
12

16
0

16
12

2 Upang Jaya Bersama Usahatani padi 3 39 42
3 Muara Telang UPJA Alsintan

Harapan Jaya
Karya Tani
Harapan Baru
Tani Karya
Karya Murni

UPJA Alsintan
Lumbung pangan
masyarakat desa

1
17
14
22
18
10

2
6
0
6
0
0

3
23
14
28
18
10

4 Prajen Jaya Bone Jaya
Kurnia Abadi

Usahatani pasang
surut

17
23

0
1

17
24

5 Kali Berau Usaha Makmur Tanaman sela antara
karet

pasutri 14

6 Bayat Ilir I Tanjung Lebar Usaha ternak kambing pasutri 13
7 Pagar Desa Tunas Muda RMU

Ternak Kambing
3
0

0
7

3
7

8 Mangsang Urip Mulyo
Sumber Rejeki
Sumber Urip

Ternak sapi pasutri 10
10
10

9 Muara Medak Gotong Royong
Saga Mandiri

Usahatani padi 10
13

8
11

18
24

10 Ulak Kemang Karya Bakti Budidaya patin dalam
keramba

24 0 24

11 Riding Maju Bersama Kerbau rawa 12 8 20
12 Ujung Tanjung Sanggau Permai Ternak sapi pasutri 6
13 Simpang Tiga …. Sedang di proses Padi rawa lebak



Lampiran 10. Hasil Diskusi Kelompok pada Pertemuan dengan PKK, BPP, dan
BPMD tingkat Propisi dan Kabupaten, Juli 2006

PKK ( Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga )

Level Apa yang telah dilakukan ? Ide – ide untuk bekerja bersama
SSFFMP

PROPINSI

KABUPATEN

Banyuasin

OKI

 Peningkatan SDM masyarakat
Pelatihan Gender, ERT, UP2K
menu 3B, Pencegahan Penyakit
Menular (Pokja IV)

 Bantuan Operasional PKK
Kec.(11) 2005, @600 ribu

 Pel. & Sosialisasi Gender.
Kerja sama gengan BPP

 Disseminasi anyaman purun di
Kec. Pamp.

 Pelatihan dan Pembinaan
UP2K PKK bekerjasama
dengan Koperindag &
SSFFMP

 Pelatihan Gender Untuk Desa
– desa bekerjasama dengan
PP dan SSFFMP

 Disseminasi ke-2 Kec.
 Pengembangan Bandeng

Fresto Kec. T.Selapan
(kerjasama PKK, BPP,
Perindag)

DESA
OKI

OKI

Banyuasin

 Pembinaan UP2K di 18
Kecamatan dan Desa

 Pelatihan pada klp. Pengelola
UP2K PKK dan ADM

 Pelatihan dan Pembinaan
anyaman purun di desa Ulak
Kemang Kec. Pampangan

 Pelatihan dan Pembinaan Kel.
UP2K PKK di II Kecamatan

 Pelatihan Administrasi untuk
Kel. UP2K PKK

 Pelatihan Gender di 11 Kec.

 Akan mengadakan pelatihan
kepada Pengelola UP2K PKK
yang bekerjasama dengan
SSFFMP dan PP di Bidang
ERT

 Pengembangan dan
Pembinaan anyaman purun di
desa Pedamaran dan
SP.Padang

 Pembinaan terhadap Klp.
Bandeng Fresto, Terasi,
Kerupuk Ikan dan Kepiting di
Kec. Tl.Selapan bekerjasama
dengan Deprindag dan
SSFFMP, BPP

 Pelatihan gender pada
kelompok – kelompok sasaran
yang bekerjasama BPP dan
SSFFMP



BPP ( Bagian/Biro Pemberdayaan Perempuan )

Level Apa yang telah dilakukan ? Ide – ide untuk bekerja
bersama SSFFMP

PROPINSI  Sosialisasi Gender (Propinsi
Kabupaten, semua Kabupaten
lingkup BPP PP

 Pelatihan Gender (Propinsi
Kabupaten/ Kota Kelompok
Organisasi Wanita &
Masyarakat)

KABUPATEN  Pengembangan usaha ekonomi
+ 400 juta; 2002 dari MUBA
distribusi untuk kegiatan RT
Kec. Rantau Bayur (# bergulir)

 Sosialisasi Gender (Politik) di
tingkat Kec. & Pengambilan
Keputusan

 Sosialisasi PUG – 90% di tk.
Kab., 2006 tk. Kec.

 Pengembangan kelompok
anyaman purun

 Pelatihan untuk pengemasan
produk bekerjasama dengan
Lintas Sektoral

 Pembinaan
 Pengembangan dan

menggunakan dana

 Mengembangkan jaringan
local poin gender

 Memperbanyak
Deversifikasi Produk
Anyaman

DESA  Sosialisasi Gender (UNFPA)
 Sosialisasi KDRT (kekerasan

dalam rumah tangga)

 Pengembangan dalam
local Prop. Di Dinas &
Kecamatan

 Tingkat Desa Sosialisasi



Dinas PMD - B PMD ; (Badan) Pemberdayaan Masrakat Desa

Level Apa yang telah dilakukan ? Ide – ide untuk bekerja
bersama SSFFMP

PROPINSI  Sosialisasi Peranan Wanita
dalam menanggulangi
kenakalan anak dan remaja
(Narkoba & Anak putus
sekolah)

 Mempertahankan Adat
Istiadat dalam upaya
menanggulangi / memfilter
Pengaruh Budaya Asing

 Pelatihan Teknis
Perencanaan Partisifatif
Pembangunan Masyarakat
Desa (P3.MD) bagi Aparat
Kabupaten

 Pelatihan Teknis
Penyelenggaraan ADM
PEMDES bagi Aparat
Pemerintah Desa dan BPD

 Diharapkan dukungan dari
SSFFMP masalah Dana &
Tenaga Fasilitator

 Diharapkan dukungan dari
SSFFMP masalah Dana &
Tenaga Fasilitator

 Diharapkan dukungan dari
SSFFMP masalah Dana &
Tenaga Fasilitator

 Diharapkan dukungan dari
SSFFMP masalah Dana &
Tenaga Fasilitator

KABUPATEN  Sosialisasi Perencanaan,
Partisipasi, Pembinaan
Masy.Desa (50% Laki –
laki, 50% Perempuan) 25%
dari total Kec. (150 org,
mulai 2004) Akhir bulan
Juli 2006 60 org

 Sosialisasi peran gender
dalam kegiatan pengelolaan
kebakaran hutan dan lahan

 Pelatihan Uaha Eonomi
Desa (UEK) simpan pinjam
bagi masy.desa

 Pelatihan masy.desa di
idang P2WKSS.
(Peningkatan Peranan
Wanita menuju kel. Sehat
sejahtera)

 Bantuan SSFFMP modul
dan Tenaga

 Bantuan SSFFMP modul
dan Tenaga

 Bantuan SSFFMP modul
dan Tenaga

 Bantuan SSFFMP modul
dan Tenaga

DESA  Kelompok Tani dalam
upaya peningkatan
pendapatan keluarga
melalui pemeliharaan ayam
ras

 Kosmas dalam rangka
Budidaya Ikan Air Tawar
(Ikan Patin)

 Bantuan SSFFMP modul
dan Tenaga

 Bantuan SSFFMP modul
dan Tenaga



Kegiatan – Kegiatan Gender Mainstreaming untuk masa yang akan datang
(2007)

Organisasi

Penyadartahuan &
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia

(SDM)

Kegiatan Lapangan Kegiatan Lainnya

SSFFMP Pelatihan “Gender”
untuk BPP berdasarkan
permintaan

Penguatan Kelp.wanita 4
klp (Bayat Ilir; MUBA;
Ulk.Kemang; OKI;
Upang & T.Lubuk; BA

Kerjasama dengan
berbagai instansi /
lembaga terkait
untuk keg. Lap. &
gender
mainstreaming

PKK Pelatihan Gender pada
kelompok sasaran OKI
: 18 Kec, Banyuasin :
11 Kec.

 Pengembangan
anyaman purun di 2
Kec. (SP.Padang &
Pedamaran) Kab.OKI,
@2 klp, 30 org

 Pelatihan dan
Pembinaan terhadap
klp. UP2K PKK
(ERT) 18 Kec. di
OKI, 11 Kec. di
Banyuasin

 Pengembangan
klp.Kerupuk
Kemplang di 1 Kec.
(Ds.Upang) Kab. BA

BPP  Sosialisasi Gender
 Pelatihan Gender
 Sosialisasi Gender

bagi siswa,
Penyuluhan KKG
bagi Pendidik (Kayu
Agung)

 Pelatihan Usaha
Ekonomi Lokal,
Kec. T.Lubuk, Kec.
M.Telang

 Pembinaan Kelp.
Anyaman Purun di 3
Kec. OKI

 Pembinaan Propinsi
 Pengembangan Usaha

Ekonomi
 Pembinaan Usaha

Ekonomi Lokal,
T.Kelapa Banyuasin.

 Advokasi ke
Dinas / Instansi

 Kemitraan
Prop.

 Kemitraan
Kab.BA

BPMD
Pelatihan Peningkatan
SDM / ERT bagi masy.
desa ( 19 Kab. Dan 3
Kota)

Sosialisasi Peningkatan
Peranan wanita dalam
usaha menuju Keluarga
Sehat Sejahtera
(P2WKSS) MUBA 11
Kec. di Misda

Pelatihan
Pengelolaan UED
– SP di 8 Kec.
dalam Kab. OKI




