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LAPORAN

Pelatihan Fasilitasi oleh Motivator Desa Kabupaten Banyuasin untuk

Lokakarya Penyadaran Gender dalam Kegiatan Pengelolaan dan

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bagi Anggota Kelompok,

Perangkat Desa, dan Staf Kecamatan.

Desa Prajen Jaya Kec. Banyuasin II, 02 Mei 2007.

Latar Belakang

Upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan

menempatkan peran serta masyarakat sebagai salah satu faktor yang paling

dominan untuk mengatasi akar penyebab kebakaran hutan dan lahan

merupakan tindakan yang tepat. Disadari bahwa penyebab kebakaran hutan

dan lahan dikarenakan ulah manusia , karena lahan dan sumberdaya hutan

sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan

dengan tradisi pembukaan lahan yang berpindah- pindah. Ujung tombak

keberhasilan di alam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

dengan penumbuh kembangan kesadaran masyarakat, serta melibatkan

seluruh lapisan masyarakat secara parsitipatif dengan dukungan pihak

terkait, organisasi dan kemampuan masyarakat dalam hal ini tentu saja peran

perempuan dan laki- laki yang terbangun dari kontruksi sosial budaya yang

berlaku.

Dengan adanya lokakarya penyadaran gender dalam pengelolaan

kebakaran hutan dan lahan, diharapkan akan timbul kesadaran akan

pentingnya peranan gender (laki-laki dan perempuan) dalam berbagai kegiatan

yang dilakukan di masyarakat. Dalam lokakarya ini peserta dibekali dengan

berbagai pengetahuan mengenai konsep dasar gender, sekaligus strategi

gender dalam SSFFMP, yakni untuk melibatkan 20% peserta perempuan untuk

semua kegiatan . Dengan bekal pengetahuan ini, diharapkan peserta dapat

memahami bagaimana mereka dapat mendukung intekrasi perempuan dalam

berbagai kegiatan, terutama dalam kegiatan pengendali kebakaran hutan dan

lahan.

Lokakarya ini sekaligus menjadi sarana bagi motivator desa di

Kabupaten Banyuasin untuk mengimplementasikan kapasitas yang mereka

miliki dalam hal fasilitasi. Dalam lokakarya ini, seluruh motivator yang

tergabung dalam tim fasilitator terlibat secara sinergis.
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Tujuan

 Motivator Desa Kabupaten Banyuasin dapat menerapkan praktek

fasilitasi pertemuan untuk tingkat desa

 Peserta mengerti Konsep Gender

 Peserta memahami strategi gender pada SSFFMP (keterlibatannya

< 20 % peserta perempuan dalam semua kegiatan)

 Peserta mendiskusikan bagaimana mereka dapat mendukung integrasi

perempuan dalam berbagai kegiatan

Output

Peserta dapat memahami modul dan materi pelatihan yang diberikan,

dan menerapkan dalam kehidupan hari-hari, serta dapat memahami arti

pentingnya keterlibatan gender dalam berbagai kegiatan.

Tempat dan Jadwal

Pelatihan Fasilitasi oleh Motivator Desa Kabupaten Banyuasin untuk

Lokakarya Penyadaran Gender dalam Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian

Kebakaran Hutan dan Lahan bagi Anggota Kelompok dan Perangkat Desa.

dilaksanakan selama satu hari, yakni tanggal 2 Mei 2007, bertempat di Balai

Desa Prajen Jaya , Kecamatan Banyuasin II.

Fasilitator & Assistant Fasilitator

 Wardah

 Dian Maulina

 Abbas

 Thamrin

 Marwati

 Nelda

 Abeng

Metoda Yang Digunakan

 Diskusi

 Curah pendapat/ Brainstorming

 Working Group

 Presentasi

 Evaluasi
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Jadwal Kegiatan

“ Pelatihan Fasilitasi oleh Motivator Desa Kabupaten Banyuasin untuk

Lokakarya Penyadaran Gender dalam Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian

Kebakaran Hutan dan Lahan bagi Anggota Kelompok,

Perangkat Desa, dan Staf Kecamatan”

Desa Prajen Jaya , 02 Mei 2007

Waktu Kegiatan Penanggung Jawab

9.00 - Pembukaan Perangkat desa

- Penjelasan Tujuan SSFFMP

9.20 Perkenalan Peserta Fasilitator

10.00 Coffee Break

10.30 Konsep Gender Fasilitator

11.10 Pendekatan Gender Fasilitator

11.30 Energizers Panitia

11.35

Strategi Gender dalam

SSFFMP Fasilitator

12.15 ISHOMA

13.15 Energizers Panitia

13.30 Diskusi kelompok Fasilitator

14.30 Coffee Break

14.45 Presentasi Hasil Diskusi Fasilitator

16.00 Penutupan Perangkat desa

Proses Kegiatan

Pelatihan “Fasilitasi oleh Motivator Desa Kabupaten Banyuasin untuk

Lokakarya Penyadaran Peran Gender dalam Kegiatan Pengelolaan dan

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bagi anggota kelompok, perangkat

desa, dan staf kecamatan” dibuka pada pukul 8.30 WIB. Pembukaan oleh MC

Marwati ; motivator Desa Prajen Jaya. Acara kemudian dilanjutkan dengan

penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan lokakarya dan penjelasan tujuan

oleh Wardah, selaku wakil dari SSFFMP dan diteruskan dengan penyampaian

kata sambutan sekaligus membuka lokakarya secara resmi oleh Bapak
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Amnasir ; Ketua BPD Desa Prajen Jaya. Usai serangkaian acara pembukaan

secara resmi, sesi ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh salah satu

peserta workshop ; Bapak Daeng.

Tujuan

 Motivator Desa Kabupaten Banyuasin dapat menerapkan praktek

fasilitasi pertemuan untuk tingkat desa

 Peserta mengerti Konsep Gender

 Peserta memahami strategi gender pada SSFFMP (keterlibatannya

< 20 % peserta perempuan dalam semua Kegiatan.

 Peserta mendiskusikan bagaimana mereka dapat mendukung integrasi

perempuan dalam berbagai kegiatan

Setelah itu acara dilanjutkan dengan perkenalan peserta. Acara

perkenalan ini dipandu oleh fasilitator (Marwati). Masing- masing peserta

diminta mencari pasangannya masing- masing yang belum dikenal dan

memperkenalkan pasangannya sbb :

nama kelompok posisi perempuan sebagai pemimpin

Setelah data yang diperlukan

diperoleh melalui wawancara

singkat, fasilitator meminta

peserta satu persatu tampil ke

depan dan memperkenalkan

pasangan masing-masing.
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Setelah coffee break, pada pukul 10.30 WIB acara dilanjutkan dengan

penjelasan mengenai konsep Gender oleh fasilitator (Wardah).

Sebelum penyampaian materi fasilitator menanyakan kepada peserta

apa yang disebut dengan Gender itu. Mulyadi salah seorang peserta

menjawab, “Gender adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan”.

Setelah itu fasilitator meminta peserta berdiri berhadap-hadapan.

Karena peserta lebih banyak laki-laki, maka untuk sesi pertama

kelompok laki-laki diminta untuk saling berdiri berhadap-hadapan setelah itu

baru kelompok perempuan. Peserta diminta untuk memperagakan kegiatan

yang dilakukan sehari- hari, baik yang dilakukan oleh perempuan atau laki-

laki. Kegiatan ini bertujuan agar para peserta mengetahui fungsi dan peran

gender dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan mengidentifikasikan

sekaligus memperagakan gerakan-gerakan yang biasa dilakukan oleh laki-laki

atau perempuan dalam kehidupan sehari-hari, meliputi :

1. Perempuan memperagakan gerakan yang biasa dilakukan perempuan

2. Laki-laki memperagakan gerakan yang biasa dilakukan laki-laki

3. Perempuan memperagakan gerakan yang biasa dilakukan oleh laki-laki

4. Laki-laki memperagakan gerakan yang biasa dilakukan oleh perempuan

Sebelumnya, fasilitator telah memilih

beberapa orang sebagai observer,

yang bertugas mengamati dan

mencatat gerakan- gerakan yang

diperagakan oleh peserta.
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Dari semua yang diperagakan, terdapat opini bahwa dari semua apa

yang dilakukan oleh laki-laki ternyata bisa juga dilakukan oleh perempuan dan

begitu juga sebaliknya. Apa yang dikerjakan perempuan bisa juga dikerjakan

oleh laki-laki kecuali yang sudah menjadi kodrat yang telah digariskan Tuhan

YME kepada masing-masing.

Hasil peragaan gerakan oleh kelompok perempuan dan laki-laki

Perempuan  perempuan Laki  laki

Menyusui (Sex)

Memasak (Gender)

Mencuci (Gender)

Mencangkul (Gender)

Membaca (Gender)

Nebas (Gender)

Tanam (Gender)

Merokok (Gender)

Perempuan  Laki- laki Laki-laki  Perempuan

Engkol (Gender)

Ngarit (Gender)

Masak (Gender)

Berhias (Gender)

Nampi (Gender)

Nyuci (Gender)

Gendong (Gender)

Ambil air (Gender)

Ngasuh anak (Gender)
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Dalam sesi ini, peserta dibimbing untuk dapat membedakan mana

gender role atau sexrole. Lalu fasilitator menjelaskan konsep dasar gender.

Sex Roles

= Peranan sex (jenis kelamin)

Gender Roles

= Peranan gender

 Biologis

Dibawa sejak lahir

Karunia Tuhan YME

 Tidak bisa Dirobah

Contoh :

Hanya perempuan bisa

melahirkan

 Kebudayaan

Terbentuk dalam lingkungan

bermasyarakat, belajar melalui

sosialisasi.

 Bisa Dirubah

Contoh :

- Perempuan dan laki-laki bisa

bekerja sebagai guru, dll.

- Perempuan dan laki-laki bisa

merawat anak, membersihkan

rumah, dll.

Pada pukul 11.15 WIB acara dilanjutkan dengan materi strategi dan

pendekatan gender (WID, GAD dan GM) yang dipandu fasilitator (Dian

Maulina + Thamrin). Sesi ini juga diisi dengan tanya jawab dengan peserta

lokakarya seputar materi WID (Women in Development/ Wanita dalam

pembangunan), GAD(Gender and Development/ Gender dalam pembangunan)

dan GM (Gender Mainstreaming/Pengarusutamaan gender).

Wanita dalam

pembangunan

Gender dalam

pembangunan

Gender mainstreaming

 Promosi wanita

 Program-program

 Kedudukan wanita

dalam lembaga

 Perempuan + laki-laki

dalam hubungan satu

sama lain

 Interaksi dalam

setiap program

 Dampak positif bagi

perempuan dan laki-

laki

 Pendekatan

partisipatif

 Pelaksanaan di semua

lembaga

 Pengembangan staf

dan organisasi

 Perwakilan yang

berimbang antara

perempuan dan laki-

laki
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Sebelum makan siang , pada pukul 12.00 WIB, acara diteruskan dengan

energizer yang dipandu oleh fasilitator (Abbas). Para peserta dibagi menjadi

dua kelompok. Yaitu kelompok bebek dan kambing dan disuruh membuat

lingkaran. Apabila disebut satu nama kelompok maka, kelompok itu harus

menirukan nama kelompoknya (bebek atau kambing), sambil berputar

berkeliling.

Setelah istrirahat makan siang, pada pukul 13.00 WIB acara

dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang dipandu oleh fasilitator (Thamrin).

Fasilitator membagi peserta menjadi tiga kelompok, yaitu :

 Kelompok ayam

 Kelompok bebek

 Kelompok kucing

Sebelumnya, fasilitator (Marwati) telah menyiapkan gulungan

kertas kecil sejumlah dengan peserta bertuliskan nama ayam, bebek, dan

kucing . Seluruh peserta diminta berdiri dan membentuk lingkaran besar.

Selanjutnya gulungan kertas kecil tersebut dibagikan secra acak kepada

seluruh peserta. Dalam hitungan bersamaan, fasilitator meminta peserta

membuka gulungan kertas masing-masing dan menirukan nama hewan yang

tertulis di gulungan kertas tersebut, kemudian mebentuk kelompok bersama

teman lain yang menirukan bunyi hewan yang sama.

Setelah semua peserta mendapat kelompoknya, sesi diskusi dimulai

dengan materi bahasan :

1. Bagian yang lebih mudah melibatkan perempuan dalam suatu kegiatan ?

2. Bagian yang lebih sulit melibatkan perempuan

3. Apa yang dapat kita lakukan untuk mendukung kegiatan tersebut?
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Setelah diskusi pada pukul 15.00 WIB, fasilitator memandu energizer

“Semut dan Gajah” yang dipandu oleh Nelda dan Abeng. Peserta diminta

untuk berdiri dan membentuk lingkaran. Lalu fasilitator memberikan isyarat

membentuk gerakan besar dan gerakan kecil. Apabila disebutkan nama

“gajah” maka peserta harus mengatakan “kecil” sambil membuat isyarat

membentuk gerakan besar. Demikian juga sebaliknya, bila disebut nama

“semut” maka peserta harus mengatakan “besar” sambil membuat isyarat

membentuk gerakan kecil.Bagi peserta yang melakukan kesalahan maka diberi

hukuman dengan cara meminta peserta tersebut untuk memandu permainan.

Setelah energizer dirasa cukup dan peserta mulai terlihat segar untuk

melanjutkan sesi berikutnya, fasilitator (Abas dan Marwati) memandu

presentasi hasil diskusi. Masing-masing kelompok memilih perwakilan meeka

untuk maju ke depan dan membacakan serta menjelaskan hasil diskusi

kelompok mereka di depan peserta lain.

Evaluasi

Baik Cukup Kurang
No Keterangan

Lk Pr Lk Pr Lk Pr
Jumlah

1 Konsep gender 10 2 8 1 0 1 22

2 Pendekatan dan strategi

gender dalam proyek

12 3 7 0 0 0 22

3 Fasilitator 12 3 6 0 0 0 22

4 Fasilitas 9 3 9 0 1 0 22

5 Energizer 11 2 7 1 1 0 22
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Pelatihan “Fasilitasi oleh Motivator Desa Kabupaten Banyuasin untuk

Lokakarya Penyadaran Peran Gender dalam Kegiatan Pengelolaan dan

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bagi anggota kelompok, perangkat

desa, dan staf kecamatan” ditutup pada pukul 15.30 WIB oleh perangkat

Desa Prajen Jaya.
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Diskusi Kelompok

Kelompok : I

Anggota :

1 Nusen

2 Asri

3 Baharudin

4 H.Haris

5 Balatun

6 Mulyadi

7 Santi

8 Ahasim

No Bentuk Kegiatan
Bagian yang mudah untuk
melibatkan

Bagian yang sulit untuk
melibatkan Yang dapat dilakukan untuk mendukung

Perempuan perempuan kegiatan tersebut

1 Tanam padi - menugal - membuat lahan kerjasama

- memecah - meratakan tanah

- menanam - menyemprot

- memupuk

2 Berternak ayam/ membersihkan kandang - menyiapkan api ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan

Kambing - mengumpulkan ternak kesehatan ternak

- menyemprot

3 Membuat rumah - mengapur

- mengecat - memasang tiang ikut terlibat dalam pekerjaan

- memasang Atap

4 Usaha kebun - mengangkut bibit - memanjat - proses penjualan

Kelapa -mengumpulan buah - mengupas - mencari langganan
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- mencungkil

- memasukan/ mengisi karung

Kelompok II

Anggota :

1 H. Harianto

2 Yanto

3 Mamat

4 M.Zen

5 Nurdin

6 Ripin

7 Rafef

8 Isa

No Bentuk kegiatan
Bagian yang mudah untuk
melibatkan

Bagian yang sulit untuk
melibatkan Yang dapat dilakukan untuk mendukung

Perempuan perempuan kegiatan tersebut

1 Tanam padi - menugal padi - meracun - bekerja sama

- memecah padi - menebas

- menanam - membajak

- merumput - mencangkul

- panen

2 Rapat Kelompok - sekretaris - mengeluarkan pendapat - pendekatan

- bendahara - kurang aktif - pembelajaran

- seksi konsumsi - pemalu - pendekatan
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Kelompok III

Anggota:

1 Mulyadi

2 Hendri

3 Agus

4 Sundu

5 Maliani

6 Hasim

7 A. Upe

No Bentuk kegiatan
Bagian yang mudah untuk
melibatkan

Bagian yang sulit untuk
melibatkan Yang dapat dilakukan untuk mendukung

perempuan perempuan kegiatan tersebut

1 Pertanian - penanaman - traktor
kegiatan tersebut biasa dilakukan laki-

laki

budi data padi - penyiangan - perontok beresiko bila dilakukan oleh perempuan

- pemupukan

2
Perkumpulan ibu-

ibu - mengundang - pendanaan tertib tabungan wajib

arisan - mengumpulkan ibu-ibu yang hadir - tabungan

3 Perternakan bebek - memberi makan - bikin kandang kerjasama laki-laki perempuan

4 Rapat desa - bila diundang mereka akan datang - kurangnya impormasi kepala desa dan BPD harusmelibatkan
- bila diberi kesempatan mereka

akan - bila tidak diundang mereka tidak mereka dalam rapat desa

berbicara akan datang

5
Perkebunan

kelapa - mengumpulkan kelapa - memanjat
meningkatkan kerjasama antara laki-laki

&
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- mengangkut Hasil - melanjong perempuan dalam pembuatan kopra

- mengupas


