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KATA PENGANTAR

Dalam upaya mengetahui kemajuan program kegiatan kebijakan gender yang telah

dilakukan proyek SSFFMP, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk

mengetahui perubahan dan pengaruh (multiplier effek) kegiatan proyek di desa-desa

prioritas. Perubahan gender di lokasi proyek yang diintervensi, perlu dikomparasikan

dengan desa-desa yang sama sekali tidak mendapat proyek SSFFMP, sebagai upaya

untuk mengetahui signifikansi dari pendekatan kebijakan gender proyek SSFFMP.

Pengajian ini memfokuskan pada monitoring dan evaluasi integrasi gender kegiatan

proyek SSFFMP di desa-desa sasaran proyek dan desa-desa non-sasaran proyek.

Fokusnya pada evaluasi keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan

lahan dan pengendalian kebakaran hutan, keberlanjutan kegiatan community

development dan impact multiplier effect kegiatan integrasi gender proyek SSFFMP.

Dengan selesainya laporan ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan

kepada :

1. Karl-Heinz Steinmann dan Dr. Ir. Dodi Supriadi Project Manager South
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kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan pengkajian ini.

2. Gender Specialist SSFFMP yang telah memberikan bantuan dan dukungan

3. Bupati Kabupaten Banyuasin dan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir.

4. Camat, Kecamatan Tulung Selapan dan Camat Kecamatan Muara Telang,

yang telah memberikan dukungan.

5. Kepala Desa dan aparat desa, Desa Talang Lubuk, Desa Ujung Tanjung, Desa

Terusan Tengah dan Desa Lebung Itam, memfasilitasi dalam pertemuan

dengan warga masyarakatnya.

6. Warga masyarakat di empat desa lokasi kajian, dengan sukarela dan tulus

meluangkan waktunya untuk melakukan FGD.
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Semoga hasil studi monitoring dan evaluasi ini dapat bermanfaat dan ada

manfaatnya dalam upaya pembangunan berwawasan gender.
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EXECUTIVE SUMMARY

Conduct a Study to Monitor Gender Integration at Non-Priority Villages

of SSFFMP and Compare to Priority Villages of SSFFMP.

The integration of a gender approach into development means that

women and men should have equal chances to participate in all activities at all

levels. Despite the fact, that women and men have different gender roles they

should both have access to and control over the natural resources and benefit

equally from development activities in this field..

South Sumatra Forest Fire Management Project, in collaboration with

the European Union and the Government of Indonesia, supported local

government in controlling and managing forest resources without fire. From

its beginning in 2001 until now, 2007, SSFFMP applied a gender-sensitive

approach in Community based Forest Fire management (CBFiM). . SSFFMP

has implemented different kind of development activities with the local people,

which covered ecological, economical as well as social aspects. The ultimate

objective of all activities is that local people appreciate their natural resources,

take control of their land and prepare their fields without using fire. That is why

the project sensitized women and men to recognize the bad impact of

uncontrolled fire and to prevent uncontrolled fire at small scale and especially

at big scale. Digging fire trenches, called “parit”, is one measure that can be

taken to prevent the uncontrolled extension of forest fire.

SSFFMP did not only focus on technical aspects of fire prevention, but

also included social and economic aspects. A number of income generating

activities (IGA) were tested to increase local people’s income and reduce the

constraint to apply the “Sonor” technique in clearing land for rice fields with

fire. Among others, alternative income generating activities included mat

making using local resources, “purun”, chips production and the processing of

Virgin Coconut Oil based on home industry. SSFFMP also facilitated

workshops for local communities to develop capacities such as putting up

financial plans, organizing people to work together in groups, and cooperating

in the management of fire when fire developed during the dry season. Local
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people realized that, in order to save their life in a forest fire man and woman

should work together, no mater whether they were men or women.

Now, after SSFFMP implemented its methods of awareness rising and

community development so that local men and women save their natural

resources and take control of forest fire, it is time to monitor what and how the

programmed managed to change local peoples behaviour. Did the applied

gender strategy results in people changing their mind and behaviour in using

and taking control of forest resources. Then, how do local people, men and

women, participate together to save and protect their life when a forest fire

happened? Do they still different stick to their traditional gender roles when

they work together, for example controlling fire? Is there a change in gender

roles regarding access or control of forest resources?

This Study had the objective to monitor and evaluate SSFFMP gender

programmes in priority villages and then compare the findings of priority

villages to situation in non-priority villages.

Based on data from respondents, they admitted that in 1980 forest had

a lot of wood and contained many things useful to support their life. But then,

after 1980, when the forest was cut it did not have anything anymore to

support their life. In previous time local people logged wood which is called

“Mbalok” and earned enough money from this activity. Besides this cash

income they also got rattan, honey bees, fruits, latex from the forest. In forest

wetland they got fishes, shrimps, belut etc which contributed to their life.

According to respondents illegal logging destroyed the forest after 1990 and

there were no benefits any more. So, local communities had to search for

other way of life. This is when they started to plant paddy in wetland area. In

some other places (Lebung Itam and Ujung Tanjung, Talang Lubuk, Terusan

Tengah) they used “sonor” to prepare the cultivation.

Respondents said that, in previous time, they never used “parit” to

prevent fire extension to other areas land, but now, after SSFFMP

interventions, they use it. They also take more control of their fire activities.

This is an important achievement. It is difficult to stop people using fire

completely as it is the most common way of clearing and preparing land,

because it is effective, cheap, and easy. So it is a success if people apply

new measures such as “parit” to better control the fire.
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All respondents had the same perception about ownership of the forest.

They said, the forest belonged to the people and all had the right to use and

take its resources and to manage it.

In previous time, Sumatra Government was still under a system called

“marga”. The forest was managed by marga and every person could have a

piece of land of forest if they were permitted by marga. It was called

“Pancung Alas”. After 1984 the marga system was replaced by the village

government. The marga disappeared and the village government did not have

the right of forest management. This new system did not stop people who

came from other villages to enter and log wood of forest without permission,

illegally.

A unique opinion was held by some people in Talang Lubuk who said

that the forest was a source of trouble. They said that forest was the home of

the long tailed monkey, the black pig, and other animals that eat their

coconuts, paddy rice, etc. They were not are that those animal only came to

the village because forest did not provide food for them any more.

2. Model and System of Community Cultivation

Local people who were respondents in this study admitted that they still

used fire to prepare their land, especially in dry season. In dry Season, they

set fires so that they can spread the paddy seed in their paddy land in the

rainy season. This system is called “Sonor”. In dry season, most local people

who want to plant paddy still use this way to manage and prepare their land,

and the accumulation of this activity increased the smoke and fog in the air as

pollutant.

Then, after the forest did not provide wood did not serve other needs of

the local people they opened the land, especially the forest land, to set up

rubber plantations (Desa Ujung Tanjung, Desa Lebung Itam), coconut

plantations (Desa Talang Lubuk and Terusan Tengah), and rice fields

(Lebung Itam, Terusan Tengah, Ujung Tanjung, Talang Lubuk). These
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plantations and rice fields can help local people to support their life in a long

year, even in times when food is hard to get or “paceklik” time.

3. Village Woman participation

In the study area, village womens´ main participation is managing their

household. Sometimes they help their husbands in the rice field. According

to respondents, a major change has taken place after SSFFMP started its

activities. In Talang Lubuk women do not only stay at home, care for their

children and look after their households, but they also contribute to the

decision-making system in their village. In Talang Lubuk, one of the projects

pilot villages, village women nowadays take a part in the village government,

in the farming group, and other active groups in village. There is big

difference to Terusan Tengah, which has not been a pilot village. Here,

despite the surprising fact that the village head is a woman, the participation

of village woman in decision-making is not as active as in Talang Lubuk.

According to the interviewed people, woman did not always share their

husbands´ activities, such as entering and collecting wood in forest areas.

They only helped in cultivating the rice fields, especially during the preparation

of the fields. A change of roles can be observed. Women know now why and

how to manage fire during land preparation. They know how to make “parit” so

that fires don’t spread, because they realized if fires spread without control

they can develop into large scale forest fire. They carefully use the fire in dry

season and they et up groups so they can watch each others land and call for

action in case of a fire.

Conclusion

1. Local people in priority and non-priority villages of SSFFMP project

assumed that they had the right to use and manage the forestas part of

their livelihood. But, this perception changed when local government

did not act according to “Marga” anymore, but a Village Government.

As an impact of this change people from other places came to the

forest, and logged the wood illegally. Companies received the right to

extract wood from the forest government. They did not replanted any
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trees so the forest was quickly destroyed. Some local people assumed

that the forest is a source of trouble, because many long-tailed

monkeys, wild pigs, rats, and other forest animals attacked their rice

and other agricultural fields.

2. Local people who live around the forest area are still used to their

traditional mechanism of preparing the cultivation of their fields. The

mechanism is called “sonor”. They cut, brush and put fire to the field.

They assumed that this way is effective and cheap. But they do not get

maximum harvest of rice or paddy. They only get 480 – 1600 kg, when

they could harvest 4000-6000 kg of rice if they didn’t used the sonor

mechanism.

3. A gender-sensitive approach was used during development activities.

In the beginning women were not involved in forest management.

Woman, were involved in brushing, planting and harvesting. The

general view was, that village women worked only in their households,

such as cooking, keeping their children and taking care of their

husbands. Traditionally village women didn’t have the right to

manage, plan or even to give their opinion and ideas during public

decision-making in their village. They only contributed to social guiding

such as in posyandu (Child Health Activity). It is still an exemption to

find a woman as a decision maker in a formal village institution. Only in

Terusan Tengah, non-priority village, we found a woman as a village

head. Many people still assume that woman only as support the male

actors, but do not have the roles as a main actor in the developing

system. It was encouraging to hear, that there was a considerable

change of this perception in Talang Lubuk, a priority village.

4. SSFFMP provided training, capacity building and gave guidance to

local people (women and men) in developing their capacity to gain an

alternative income based on local resources. Since 2004, gender

programme guided and involved local people (men and women) to

participate in land use planning, mapping, fire management training,

and capacity building such as handicraft training, processing Virgin

Coconut Oil, and finance management training. The main aim of those
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activities were that local people (men and women) can solve their

problems in all aspects. In other hand, they can work together to solve

their problems. Respondents said, that the processing of Virgin

Coconut Oil and handicraft production haven’t found a market yet. They

said that it was very hard to find the buyer. Reasons for this was the

low quality of the product which is still based on home industry and

handmade products. Other problems mentioned were the location of

village and a lack of cooperation in their village. But, even though the

programmes did not have a large positive influence on their income yet,

they contributed to change local people’s behavior. For example,

women are now involved in woman groups to follow up economic

aspects. In the woman group of Talang Lubuk they group members

provide each other loans.

Recommendation

SSFFMP has increased local communities capacities to manage forest

fire. Besides that, SSFFMP guided and trained local community in

different aspects such as local community capacity building, income

generating activities based on local resources. Awareness about the

importance to save and manage forest of fire has increased.

Some recommendations can be concluded.

1. Local people in Talang Lubuk and Ujung Tanjung, now have a good

capacity and skills based on their local resources but they have big

difficulties to sell it. They need help to solve this problem. Not only

SSFFMP but local government should help them seriously, in order

they can get alternative income from their products so that they save

of hunger and poverty.

2. Local people in priority village need guidance how to establish a

cooperative, in order to solve their problems such as marketing the

VCO. It could also serve as a centre of agribusiness in the village, to

supply fertilizer and to support people with financial capital.
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3. Dinas Perkebunan and Dinas Koperasi in Province and District level

must have this information, so that local government knows what and

how to help local people in Talang Lubuk and Ujung Tanjung.

SSFFMP has supported the people so that they have good capacities

and skills. Now the local government has to realize that it must pay

more attention to save South Sumatra of forest fire, hunger and

poverty.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Studi Monitoring kegiatan Gender di Desa Prioritas Program SSFFMP

Pembangunan yang berwawasan gender mengintegrasikan peran

masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, lelaki maupun perempuan.

Semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengakses dan mengelola

sumberdaya alam bagi kehidupan dan pembangunan negara.

SSFFMP, merupakan program kerjasama antara pemerintah Republik

Indonesia dengan komisi Uni Eropa berkedudukan di Sumatera Selatan

bertujuan membantu pemerintah Sumatera Selatan untuk menangani,

mengendalikan dan mengelola kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan

termasuk didalamnya pengelolaan kebakaran hutan dan lahan yang berbasis

gender. SSFFMP mendampingi masyarakat dalam segala aspek. Ekologi,

ekonomi dan sosial agar masyarakat dapat mengupayakan aktivitas pertanian

dan penggunaan lahan tanpa bakar dan meskipun membakar namun dengan

cara yang bijak dengan mengendalikan api sehingga tidak terjadi kebakaran

yang berskala besar. Dalam program SSFFMP, aktivitas pendampingan dan

pembinaan masyarakat berwawasan gender dengan membina masyarakat

bekerja dan belajar bersama-sama mengenai dampak kebakaran hutan dan

lahan, serta secara teknis memahami bagaimana mencegah terjadinya

kebakaran hutan dan lahan dengan membuat paris atau sekat bakar sehingga

api tidak menjalar ke area lain yang lebih luas. SSFFMP tidak hanya

memberikan arahan teknis namun juga memberikan pendampingan yang

bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa prioritas di

bidang sosial dan ekonomi. Kegiatan tersebut kemudian diwujudkan dengan

membina masyarakat untuk menggelola sumberdaya alam yang tersedia

menjadi bahan dan barang yang bernilai ekonomi seperti pembuatan VCO dan

atau kerajinan tangan berbahan dasar dari tumbuhan kelapa dan purun seperti di

Talang Lubuk dan Ujung Tanjung. Selain itu, SSFFMP juga memfasilitasi

masyarakat lokal dalam hal peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat
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serta membina masyarakat agar mampu bekerjasama dalam hal mengendalikan

dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dalam hal ini, masyarakat

diharapkan mampu bekerjasama dengan tanpa membedakan jenis kelamin.

Sekarang, setelah hampir 5 tahun SSFFMP melakukan pendekatan pembinaan

dan pemberdayaan serta penyadaran masyarakat untuk mengelola dan

mengendalikan serta mencegah kebakaran hutan dan lahan berbasis gender,

maka perlu dilakukan kegiatan monitoring sejauh apa kegiatan tersebut

mempengaruhi kehidupan masyarakat di desa prioritas serta

membandingkansnya dengan kondisi masyarakat di desa nonprioritas.

Berdasarkan data dari responden, masyarakat mengaku bahwa pada

tahun 1980-an hutan masih memiliki kayu dan hasil hutan non kayu yang dapat

mendukung kehidupan mereka, dahulu aktivitas pemungutan hasil hutan kayu

dikenal dengan sebutan “mbalok” , masyarakat mengaku memperoleh tambahan

pendapatan yang cukup untuk menyambung hidup mereka. Namun setelah

tahun 1990 mereka mengatakan bahwa kebakaran hutan, penebangan liar

menghancurkan hutan sehingga hutan tidak lagi dapat dimanfaatkan seperti dulu

lagi. Hal ini membuat masyarakat mulai mencari cara lain untuk menghidupi

kehidupan mereka. Hingga, sampai sekarang masyarakat menanam padi untuk

menghidupi kehidupannya. Namun, mekanisme penanaman yang dilakukan

masih menggunakan sonor seperti di Desa Ujung Tanjung dan Talang Lubuk

terutama pada musim kemarau. Sebelumnya, mereka tidak pernah membuat

parit atau sekat bakar dalam kegiatan pembakaran namun saat ini pembuatan

parit dan sekat bakar mulai dilakukan. Selain membuat sekat bakar masyarakat

mulai mengendalikan api dengan pengawasan api dan mulai menyadari bahwa

meskipun membakar mudah dan murah namun tetap harus dikendalikan agar

tidak terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan.

Beberapa responden menganngap bahwa hutan adalah milik bersama dan

semua orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan dan memanfaatkan

hutan bagi kehidupan.

Dahulu, ketika pemerintahan desa masih menggunakan system marga

masyarakat memiliki hak untuk mengelola hutan dengan izin dari ketua marga,
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yang disebut dengan sistem “Pancung Alas”. Setelah 1984 Marga berganti

menjadi Pemerintahan Desa, dan sejak saat itu “Pancung Alas’ tidak lagi

digunakan. Dan setelah tahun 1984, Marga berubah menjadi pemerintahan

desa dan masyarakat tidak lagi memiliki akses menggunakan dan

memanfaatkan hutan. Sistem ini menjadikan banyak masyarakat dari luar

masuk dan melakukan penebangan, selain itu sudah muncul perizinan dari

pemerintah kepada perusahaan yang dikenal dengan Hak Pengusahaan Hutan.

Beberapa penduduk yang menjadi responden studi ini ada yang berpendapat

bahwa hutan adalah sumber penyakit, hal ini dikarenakan serangan kera ekor

panjang, babi, tikus dan hewan lainnya yang merusak tanaman pertanian dan

ladang masyarakat.

Pola dan Sistem Bertani Masyarakat

Masyarakat desa yang menjadi responden mengaku masih membakar

untuk persiapan lahan terutama pada musim kemarau. Pada musim kemarau

mereka melakukan pembersihan lahan dengan membakar dan di musim

penghujan mulai menebar padi. Sistem ini dikenal dengan sonor. Pada musim

kemarau hampir semua masyarakat yang memiliki sawah dan bertanam padi

masih menggunakan cara ini dan cara ini memnyebabkan terjadinya akumulasi

asap dan kabut sebagai penyebab polusi.

Sehingga, ketika hutan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat,

terutama desa Ujung Tanjung dan Lebung Itam membuka lahan dan mulai

berkebun karet selain bersawah. Kedua upaya ini mampu mempertahankan

kondisi ekonomi masyarakat sepanjang tahun dan mampu bertahan ketika masa

paceklik tiba.

Peran serta Perempuan di Desa

Di desa prioritas maupun non prioritas, peran perempuan yang paling

utama masih dianggap berada ditataran rumah tangga dan membantu suami di

sawah serta mengasuh anak. Namun saat ini, persepsi bahwa perempuan
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hanya berperan di rumah tangga mulai dirtingalkan. Di Desa Talang Lubuk dan

Desa Terusan tengah perempuan terlibat dalam kelompok tani, kelompok

pengrajin dan bahkan di pemerintahan desa. Di Desa Terusan Tengah, kepala

desa adalah seorang perempuan, hal ini membuktikan bahwa dalam segi peran

perempuan sudah diterima untuk berpartisipasi lebih baik dari dahulu.

Berdasarkan inteview, perempuan tidak selalu membantu suami dalam hal

pengelolaan sumberdaya lahan dan persiapan lahan pertanian, namun demikian

mereka berperan dalam membersihkan lahan dari rumput. Sekarang, dalam

mempersiapkan lahan pertanian mereka, secara bersama sama mereka mulai

saling membantu dan mengawasi api agar tidak menyebabkan kebakaran hutan

dan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa telaha da kesadaran mencegah

kebakaran hutan dan lahan, selain itu masyarakat mengaku lebih sering

bekerjasama dalam kelompok sehingga pembakaran bisa dilakukan serentak

dengan anggota masyarakat lainnya dan bisa saling mengawasi api.

KESIMPULAN

1. Hutan dipersepsikan oleh masyarakat sebagai lahan milik bersama

masyarakat, sehingga siapa saja boleh memanfaatkan dan mengelola hutan.

Perubahan persepsi ini akibat adanya perubahan pemerintahan terendah di

bawah camat, yaitu dari Pemerintahan Marga yang merupakan adat-istiadat

masyarakat Sumatera Selatan dirubah dengan Pemerintahan Desa sesuai

Undang-undang No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Oleh karena

Pemerintahan Marga memiliki kewenangan mengontrol hutan dan lahan

hutan ketika ada warga masyarakat yang akan memanfaatkan hutan.

Pergantian pemerintahan terendah di bawah camat ini berimplikasi pada

pembalakan hutan yang tidak terkendali yang juga dipicu oleh adanya Hak

Penguasaan Hutan yang diberikan kepada perusahaan untuk memanfaatkan

dan mengelola hasil hutan. Disamping itu hutan dipersepsikan oleh beberapa

masyarakat sebagai “sumber penyakit”, sehingga keberadaan hutan harus

jauh dari permukiman maupun lahan pertanian masyrakat. Karena hama
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hutan dianggap sebagai hama utama merusak tanaman pertanian

masyarakat.

2. Kebiasaan pada umumnya masyarakat disekitar hutan, ketika membuka

lahan untuk pertaniannya menggunakan mekanisme, pola dan system yang

secara turun-temurun dilakukan, yaitu tebas, tebang, bakar dan tanam. Pola

dan system ini mengikuti pola musim, sehingga pada bulan-bulan mendekati

akhir bulan kemarau banyak terjadi kebakaran hutan, yang berdampak

terjadinya kabut asap. Pola dan system ini juga diikuti oleh perusahan-

perusahaan yang mengkonversi lahan hutan untuk perkebunan dalam skala

lahan yang luas dan melakukan pembakaran yang tidak terkendali dan

sembarangan, sehingga berdampak luas terhadap kabut asap. Pola

pembakaran lahan ini dianggap sebagai mekanisme membuka lahan yang

efisien, mudah dan hasil pembakaran merupakan pupuk bagi tanaman.

Masyarakat membuka lahan hutan dimanfaatkan untuk bertani sawah atau

lading, berkebun karet dan berkebun kelapa. Sistem bertaninya dengan cara

seperti model sonor, model bersawah/berladang dan berkebun karet atau

kelapa. Hasil bertanam padi dengan model sonor biasanya hasilnya tidak

masimal (setiap bibit 1 kaleng/16 kg, menghasilkan padi sekitar 30 sampai

100 kalem), berbeda dengan model bersawah/berladang, satu hektar dapat

menghasilkan sekitar 4-6 ton.

3. Pembangunan sensitif gender. Dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan

pada awalnya tidak melibatkan perempuan. Perempuan dilibatkan ketika

mengolah lahan hutan untuk pertanian, seperti merumput, menanam,

memanen taupun ikut menyadap karet. Peranan perempuan pada umumnya

di daerah pedesaan adalah mengurusi pekerjaan rumah tangga dan ikut

serta membantu mengelola lahan pertanian. Perempuan biasanya ikut

membantu suami mengolah lahan pertaniannya, seperti melakukan sadap

karet dari pagi sampai menjelang siang. Pekerjaan ini sudah lama dilakukan,

disamping mengurusi pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak

maupun mengurus anak, sebagaimana pekerjaan perempuan. Ketika

membuka untuk bersawahpun, perempuan ikut terlibat dalam membersihkan
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rumput maupun ketika menanam dan panen. Akan tetapi peran perempuan

dalam pembangunan desanya relatif terbatas, karena perencanaan,

pelaksanaan pembangunan desa seringnya yang berperan adalah laki-laki

daripada perempuan. Perempuan berperan hanya sebagai “pendampingan”,

yaitu pada kegiatan yang sifatnya sosial, seperti kegiatan PKK, posyandu,

kelompok arisan, pengajian ataupun karang taruna untuk perempuan muda.

Dalam kelembagaan formal desa, perempuan jarang terlibat dan menduduki

posisi penentu (kecuali di Desa Terusan Tengah, kepala desanya adalah

seorang perempuan), karena cenderung perempuan dianggap sebagai

penunjang kegiatan desanya.

4. Proyek SSFFMP. Beberapa program sensitif gender telah dilakukan, antara

lain program pelatihan dan pemberdayaan perempuan dalam usaha ekonomi

produktif. Sejak tahun 2004, usaha-usaha yang dilakukan antara pelatihan

pemetaan lahan (GSP), pembuatan produk kerajinan dari sabut kelapa,

pemanfaatan tempurung kelapa, pembuatan VCO, studi banding, pelatihan

pembukuan dan manajemen keuangan dalam usaha simpan-pinjam.

Berdasarkan tujuan dari pemberdayaan, adalah meningkatkan

kekesejahteraan masyarakat (meningkatnya usaha ekonomi masyarakat) dan

perubahan perilaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa

informan, dari segi peningkatan ekonomi masyarakat belum memuaskan,

karena produk kerajinan dari serabut kelapa belum berhasil, karena mutu

produk rendak kulaitasnya. Usaha VCO pada awalnya menggairahkan kaum

perempuan untuk memproduksi, sehingga sempat dapat menjual VCO,

namun hasil melimpah tetapi pemasaran keluar VCO tidak berjalan, sehingga

macet. Program penggemukan sapi memperoleh hasil dari penjualan sapi,

tetapi masalah yang dihadapi adalah ketersediaan pakan sapi ketika musim

kemarau. Program pembiakan sapi dari hasil hasil penggemukan sapi sampai

sekarang belum menghasilkan, karena induk sapinya ada yang mati (4 ekor

sapi) dan juga anak sapi. Oleh karena itu, peningkatan ekonomi masyarakat

maupun munculnya usaha ekonomi baru (multiplier effect) belum nampak

hasilnya di masyarakat. Namun dari segi perubahan perilaku, ada
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manfaatnya, yaitu terbentuknya kelompok-kelompok usaha perempuan,

seperti di Desa Talang Lubuk terbentuk kelompok perempuan dengan usaha

“simpan pinjam”.

REKOMENDASI

Proyek SSFFMP telah memfasilitasi masyarakat untuk mengelola kebakaran

hutan dan lahan. Upaya peningkatan perekonomian masyarakat dengan

memberikan pelatihan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi desa telah

dilakuakan dengan sangat baik. Hal ini terbukti dengan terampilnya masyarakat

Desa Talang Lubuk membuat VCO dan Masyarakat Desa Ujung Tanjung dengan

berbagai kerajinan purun. Selain keterampilan, masyarakat di Desa Prioritas

memang memiliki perbedaan pengelolaan organisasi dan keuangan yang lebih

baik dari pada desa non prioritas. Hal ini di tunjukkan dengan terampilnya

masyarakat Desa Talang Lubuk mengelola keuangan dan administrasi baik

dalam kelompok maupun keluarga. Maka terdapat hal-hal penting yang patut

dan harus dilakukan kedepan yaitu :

1. Perlu menjembatani masyarakat desa prioritas untuk berkomunikasi dan

menjalin kerjasama dengan pihak yang berpotensi membantu

masyarakat desa talang lubuk untuk memperoleh pasar VCO,

memfasilitasi kembali pembuatan nata de coco sekaigus analisis pasar

hasil produksi. Demikian pula dengan masyarakat Desa Ujung tanjung

yang memiliki potensi pengemabngan kerajinan purun perlu dijembatani

untuk berkomunikasi dengan lembaga yang membantu jaur pemasaran

dan peningkatan kualitas produksi.

2. Masyarakat di desa prioritas perlu difasilitasi untuk membuat koperasi

unit desa, hal ini sangat penting untuk membantu masyarakat dalam

mengatasi kekurangan modal usaha, penyaluran hasil produksi,

memperoleh kredit, dan mengatasi kelemahan dan kekurangan pupuk,

alat pertanian.

3. Dinas Perkebunan Propinsi dan kabupaten, Dinas Koperasi tingkat

Propinsi dan Kabupaten serta kelompok pengusaha di Sumsel
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hendaknya memperoleh informasi yang dimiliki oleh SSFFMP mengenai

kondisi masyarakat desa prioritas yang telah di bina SSFFMP agar

kondisi sosial ekonomi masyarakat di desa prioritas memperoleh

tanggapan dari pemerintah propinsi dan daerah secara berkelanjutan

pasca program SSFMP kedepan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya mempercepat proses pembangunan, pemerintah

telah memberikan perhatian pada peningkatan partisipasi perempuan

dalam pembangunan. Perempuan merupakan sumberdaya potensial yang

harus dikembangkan secara maksimal, sehingga dapat berperan dalam

proses di berbagai bidang pembangunan. Salah satu strategi yang dapat

dikembangkan adalah dengan mengaplikasikan model pembangunan

berperspektif gender dengan melibatkan semua institusi pemerintah,

maupun organisasi masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

dalam menyusun kebijakan program dan kegiatannya yang berwawasan

gender (Lihat Inpres No. 9 tahun 2000).

Perencanaan pembangunan yang berwawasan gender adalah

perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan permasalahan

diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki dalam hal akses dan kontrol

atas sumberdaya, kesempatan, status, peran, hak dan penghargaan yang

ada dalam keluarga dan masyarakat ke dalam seluruh komponen program

dan proyek agar dapat menghasilkan alternatif yang efektif untuk

memecahkan masalah ketidakseimbangan peran dan kedudukan

perempuan dan laki-laki. Kondisi ini memerlukan peran aktif perempuan

dan laki-laki, mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan,

pengorganisasian, pemantauan sampai evaluasi. Secara operasional,

peranserta aktif ini harus tercermin dalam program dan proyek

pembangunan.

Hal di atas telah dilakukan oleh Proyek Penanggulangan

Kebakaran Hutan dan Lahan Sumatera Selatan (SSFFMP) yang

memfasilitasi pembentukan sistem yang terkoordinasi dalam pengelolaan

kebakaran hutan dan lahan yang berwawasan gender. Tujuannya adalah
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membuat suatu model pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan yang

rasional (termasuk sensitif gender) dan berkelanjutan untuk dapat

mengurangi dan mengendaikan dampak negatif yang ditimbulkan oleh

kebakaran hutan dan lahan baik dari segi ekologis, sosial dan ekonomi.

Pelibatan peran perempuan perdesaan dalam pengelolaan lingkungan

hutan sangat diperlukan, karena sebagian besar kegiatan yang

berhubungan dengan lingkungan seperti pencarian kayu bakar dan

pengambilan hasil hutan banyak dilakukan oleh perempuan. Disamping

itu, dalam menyelesaikan pekerjaan perempuan lebih cermat dan lebih

memperdulikan kelestarian lingkungan, sedangkan laki-laki cenderung

terburu-buru dan lebih menyukai kegiatan yang segera menunjukkan hasil.

Sehingga, peningkatan pengetahuan tentang kelestarian lingkungan pada

perempuan akan membantu pemanfaatan lingkungan yang berkelanjutan.

Pendekatan yang dilakukan oleh SSFFMP adalah dengan strategi

pengembangan sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan berbasis

masyarakat pada tingkat pedesaan (desa). Pendekatan ini melibatkan

semua komponen masyarakat pedesaaan, baik secara individu maupun

kelompok untuk menjaga kelestarian hutan. Oleh karena itu pendekatan

yang dilakukan berbasis pada kebijakan gender, yaitu melibatkan

perempuan dan laki-laki secara aktif dalam pengelolaan kebakaran hutan

dan sumberdaya alam berkelanjutan serta mengintegrasikan peran gender

untuk meningkatkan partisipasi aktif perempuan dan pemberdayaannya.

Dalam pelaksanaannya SSFFMP mengintegrasikan beberapa

komponen kegiatan, yaitu Fire Management, Community Development,

Land Use Planning, Geographical Information System, Gender, Training

and Awareness dan NGO Development yang dilakukan di 13 desa

prioritas pada 3 Kabupaten prioritas yaitu Kabupaten OKI, MUBA dan

Banyuasin.

Dalam upaya mengetahui kemajuan program kegiatan kebijakan

gender yang telah dilakukan proyek SSFFMP, maka perlu dilakukan

monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perubahan dan pengaruh

(multiplier effek) kegiatan SSFFMP di desa-desa prioritas. Perubahan dan
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pergeseran peran dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pengendalian

kebakaran hutan dan lahan yang berwawasan gender di desa prioritas

binaan SSFFMP perlu dikomparasikan dengan desa yang tidak termasuk

prioritas binaan SSFFMP, hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa

besar signifikansi dari pendekatan kebijakan gender yang telah

dilaksanakan melaui program yang terintegrasi dalam proyek SSFFMP.

B. Rumusan Masalah

Secara normatif kaum perempuan mempunyai hak, kewajiban dan

kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki di segala bidang, demikian

pula keterlibatan dan tanggung jawab dalam pembangunan dan tuntutan

untuk berperan serta dalam pembangunan. Proyek SSFFMP dengan

strategi pengembangan berbasis masyarakat telah melakukan

pendekatan kebijakan gender dalam program kegiatannya secara

terintegrasi. Oleh karena itu, pengkajian ini memfokuskan pada monitoring

dan evaluasi kebijakan gender yang telah dilakukan di desa prioritas

SSFFMP dan dilakukan komparasi dengan desa non-prioritas SSFFMP.

Untuk menjawab fokus pengkajian tersebut, maka rumusan dalam

pengkajian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi, pengaruh dan perubahan peran gender pada

desa-desa yang di intervensi proyek SSFFMP dan pada desa-desa

yang non-proyek ?.

2. Bagaimana efek multiplier kebijakan gender di desa yang di

intervensi proyek SSFFMP dan pada desa non-proyek ?.

3. Bagaimana bentuk partisipasi perempuan dalam pengelolaan dan

pengendalian kebakaran hutan ?.

Dengan menjawab pertanyaan pengkajian tersebut diatas

diharapkan dapat mengevaluasi kemajuan dan partisipasi perempuan

dalam pengelolaan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan,

kemajuan peningkatan pendapatan perempuan dan akses perempuan

dalam berbagai aspek kehidupan.
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C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan pengkajian ini secara umum akan mendapatkan gambaran

peran masyarakat dalam pengelolaan dan pengendalian kebakaran hutan

dan lahan yang berwawasan gender di desa prioritas maupun desa non-

prioritas SSFFMP secara empiris. Secara khusus tujuan pengkajian ini

adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kondisi, pengaruh dan perubahan peran gender pada

desa yang di intervensi proyek SSFFMP dan pada desa yang non-

proyek.

2. Mengetahui effek multiplier kebijakan gender di desa yang di

intervensi proyek SSFFMP dan pada desa yang non-proyek.

3. Mengetahui bentuk partisipasi perempuan dalam pengelolaan dan

pengendalian kebakaran hutan.

Manfaat pengkajian, secara khusus adalah memberikan

rekomendasi tindak lanjut kebijakan pengendalian dan pengelolaan

kebakaran hutan dan lahan yang berwawasan gender dan model-model

pemberdayaan masyarakat.

D. Kerangka Pikir

Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses

perencanaan yang mengintegrasikan peran, minat dan kebutuhan

perempuan dan laki-laki dalam seluruh kebijakan, strategi, program dan

kegiatan pembangunan sehingga hasil-hasilnya akan dapat termanfaatkan

secara adil antara perempuan dan laki-laki. Proses ini dimulai dengan

melakukan langkah pengembangan indikator-indikator gender yang

mencakup semua sektor pembangunan. Dengan menggunakan indikator

gender, “Gender Analysis Pathway” (GAP) atau alur analisa gender dapat

dilaksanakan. Analisa gender yang menggunakan GAP menjelaskan

tentang:

a. Apa yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki, dan mengapa

dilakukan
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b. Bagaimana tingkat akses, kontrol, partisipasi dan pemanfaatan

pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki.

Dalam melakukan analisa gender perlu mempertimbangkan faktor-

faktor lain yang berpengaruh seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan

demografi. Tujuan yang ingin dicapai dari analisis gender adalah:

a. Mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender

b. Mengidentifikasikan kesenjangan gender antara fungsi, peran dan

kebutuhan masing- masing.

c. Menghimpun masalah-masalah kesenjangan gender dan upaya

pemecahannya

d. Mengindentifikasikan langkah-langkah intervensi/tindakan yang

diperlukan

Dari indikator analisis gender tersebut, dijadikan dasar evaluasi

terhadap kegiatan proyek yang telah dilakukan oleh SSFFMP dengan

menggunakan penilaian tingkat keterlibatan atau partisipasi perempuan

melaksanaan proyek dan keberlanjutan proyek. Uphoff memberikan

pengertian partisipasi sebagai keterlibatan dari sejumlah orang dalam

situasi atau tindakan-tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka

seperti peningkatan pendapatan, rasa aman atau rasa harga diri. Cohen

dan Uphoff membedakan antara dimensi partisipasi dan konteks

partisipasi. Dimensi partisipasi mencakup jenis partisipasi yang sedang

dilaksanakan, kelompok perorangan yang terlibat dalam partisipasi dan

berbagai cara bagaimana terjadinya proses partisipasi. Konteks partisipasi

berfokus pada hubungan antara ciri-ciri proyek pembangunan dan pola-

pola partisipasi yang ada dalam lingkungan daerah lokasi proyek. Hal ini

mendorong untuk memperhatikan ciri sejarah, keadaan lingkungan

masyarakat yang sering mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pola-

pola partisipasi yang muncul dalam suatu pembangunan. Sedangkan

motivasi dan kesadaran individu untuk melakukan partisipasi dalam

pembangunan, menurut Sustiwi dapat dibedakan dalam 5 tingkatan :

1. Partisipasi tanpa mengenal ide objek partisipasi, ikut berpartisipasi

karena diperintahkan atau dipaksa. 2. Berpartisipasi karena individu telah
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mengenal ide baru dan adanya daya tarik dan minat. 3. Berpartisipasi

karena individu meyakini bahwa ide itu memang baik. 4. Berpartisipasi

karena individu telah melihat dengan detail tentang alternative

pelaksanaan atau pengetrapan ide tersebut. 5. Berpartisipasi karena

individu langsung dapat manfaat dan hasil pembangunan tersebut untuk

dirinya, keluarga dan masyarakatnya.



METODOLOGI

Lokasi Pengkajian
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Metode Pengumpulan Data

Metode Pengkajian dan Analisis Data
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BAB II

METODOLOGI

A. Lokasi pengkajian

Pengkajian ini dilakukan di desa prioritas program SSFFMP dan sebagai

komparasi dilakukan di desa non-prioritas program SSFFMP. Dalam pengkajian

ini desa intervensi yang terpilih sebagai desa pengkajian adalah Desa Ujung

Tanjung, Kecamatan Tulung Selapan – Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dan

Desa Talang Lubuk, Kecamatan Muara Telang – Kabupaten Banyuasin. Alasan

pemilihan kedua desa tersebut adalah telah dilakukan beberapa program

kegiatan proyek, seperti Fire Management, Community Development, Land Use

Planning, Geographical Information System, Gender, Training and Awareness

dan NGO Development. Sedangkan desa non-intervensi SSFFMP adalah Desa

Lebung Itam, Kecamatan Tulung Selapan – Kabupaten OKI dan Desa Terusan

Tengah, Kecamatan Muara Telang – Kabupaten Banyuasin. Alasan pemilihan

desa non-intervensi adalah kedua desa tersebut memiliki kemudahan akses ke

ibukota kecamatan, memiliki sarana-prasarana sosial dasar dan masyarakatnya

relatif heterogen.

Dengan membandingkan desa prioritas dengan desa non-prioritas dalam

pengkajian ini dapat menilai apakah kegiatan pengelolaan dan pengendalian

kebakaran hutan dan lahan berwawasan gender yang telah dilakukan oleh

SSFFMP selama ini memberikan perubahan ke arah yang lebih baik, atau justru

sebaliknya.

B. Responden

Responden dalam pengkajian ini adalah stakeholder yang terlibat di desa

prioritas, seperti motivator, Kepala Desa dan perangkat desa, Tokoh masyarakat

(toma), Tokoh agama (toga), unit-unit pengelola CD, peserta pelatihan
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SSFFMP dan warga masyarakat yang tidak terlibat dalam kegiatan SSFFMP.

Sedangkan responden di desa non-prioritas adalah Kepala Desa , Toga, Toma

dan lembaga informal desa.

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan (1) observasi, yaitu

mengadakan pengamatan hal-hal yang bersifat empiris, seperti aktivitas

keseharian warga masyarakat, keterlibatan gender dalam pengelolaan lahan dan

pengendalian kebakaran hutan. (2) wawancara, wawancara dengan alat

pedoman wawancara, memfokuskan data mengenai pelaksanaan CD,

kelembagaan gender, efek multiplier kegiatan integrasi gender. (3) Diskusi fokus

group, lebih difokuskan untuk data yang berkaitan dengan perubahan dan

pengaruh proyek SSFFMP.

D. Metode Pengkaian dan Analisis Data

Pengajian ini menfokuskan pada monitoring dan evaluasi integrasi gender

kegiatan proyek SSFFMP di desa prioritas desa non-prioritas. Fokusnya pada

evaluasi keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan lahan dan

pengendalian kebakaran hutan dan lahan berkelanjutan, kegiatan community

development dan impact multiplier effect kegiatan integrasi gender proyek

SSFFMP.

Sifat pengkajian adalah deskriptif-evaluatif yang berusaha melakukan

penilaian dan menggambarkan kondisi perubahan dengan adanya proyek

SSFFMP di desa prioritas dan desa non-prioritas. Dengan deskripsi yang

demikian, maka yang diamati adalah tingkah laku, tindakan dan hasil segala

aktivitas yang dilakukan oleh responden secara langsung maupun tidak langsung

yang terlibat dalam kegiatan SSFFMP maupun responden yang sama sekali

tidak terlibat dalam program SSFMP.

Pendekatan pengkajian yang digunakan dengan metode Rappid Rural

Appraisal (RRA), yaitu suatu pendekatan pengkajian pengenalan perdesaan

secara cepat. Teknik yang digunakan adalah keterlibatan pasif (complete
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observer), artinya peneliti melakukan kegiatan penelitian dengan menunjukkan

diri sebagai peneliti dan tidak terlibat emosi dan tindakan pelaku (warga).

Dengan teknik ini, peneliti sifatnya hanya mengamati perilaku dan tindakan sosial

serta bertanya kepada responden dalam memanfaatkan dan pengelolaan

sumberdaya lahan dan partisipasi dalam pengendalian kebakaran hutan dan

lahan.

Sedangkan analisa dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

deskriptif kualitatif atas dasar induktif. Tahapan yang dilakukan adalah

kategorisasi data, inteprestasi dan analisis data.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Talang Lubuk

Desa Terusan Tengah

Desa Ujung Tanjung

Desa Lebung Itam

Matrik Ringkasan Monitoring dan Evaluasi



10

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Desa Talang Lubuk Kecamatan Muara Telang (Desa Prioritas)

1. Persepsi Masyarakat Desa Talang Lubuk terhadap Hutan

Berdasarkan informasi warga, bahwa kondisi hutan masih asli (hutan

primer) sebelum tahun 1980-an. Hutan masih didominasi oleh hasil hutan yaitu

kayu dengan berbagai macam jenis, seperti meranti, rengas, pulai, damar

maupun gelam. Disamping itu hasil ikutan hutan yang dapat dimanfaatkan

seperti rotan dan manau. Letak permukiman dengan hutan tidak jauh, berada di

belakang permukiman. Masyarakat memanfaatkan hutan sebagai mata

pencaharian hidupnya, khususnya “membalok” (mencari kayu gelondongan) dan

mencari hasil ikutan hutan, serta memanfaatkan sungai di lingkungan hutan

untuk mencari ikan.

Setelah tahun 1980-an letak hutan dengan permukiman semakin jauh,

penebangan hutan yang sembarangan dan tidak terkendali, sehingga kondisi

hutan tinggal semak-belukar dan pohon kayu yang ada hanya kayu gelam yang

hidup di hutan berawa. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan

terbatasnya pendapatan dari hutan, maka masyarakat memanfaatkan hutan

yang ada untuk berladang maupun bertani sawah. Pada awalnya dimanfaatkan

untuk bersawah dengan sistem sonor.

Hutan menurut persepsi masyarakat sebagai sumber “penyakit” sehingga

hutan perlu di “jauhkan” dari lahan kebun dan permukiman penduduk. Konsepsi

“penyakit” di sini diartikan sebagai sumber hama tanaman (khususnya babi

hutan, tikus, kera dan sejenisnya) karena merusak tanaman milik masyarakat.

Dengan semakin jauh dari hutan, maka semakin jauh dari dari sumber

“penyakit”, karena hama-hama binatang tersebut merusak tanaman dan

dianggap sangat merugikan hasil pertanian masyarakat. Padahal masuknya
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binatang ke permukiman atau lahan pertanian penduduk, karena lahan hutan

semakin berkurang, rusak dan sumber makanan di hutan semakin tidak

mencukupi kebutuhan hidupnya.

2. Pola dan Sistem Bertani Masyarakat Talang Lubuk

Pola dan sistem bertani masyarakat Talang Lubuk, pola dan sistemnya

hampir sama dengan masyarakat di Sumatera Selatan pada umumnya. Pola

pertaniannya adalah memanfaatkan lahan hutan dengan cara tebas, tebang,

bakar dan tanam. Tebas adalah sistem pembersihan lahan hutan dengan

membersihkan tanaman-tanaman perdu dan semak belukar. Tebang adalah

pembersihan lahan dengan cara menebang pohon kayu yang diameternya lebih

dari 10 cm. Setelah tebang selesai kemudian dilakukan pembakaran.

Pembakaran dilakukan karena merupakan mekanisme pembersihan lahan yang

paling murah, efisien dan hasil pembakaran merupakan sumber pupuk bagi

tanaman nantinya.

Tebas dan tebang dimulai sekitar bulan Juni – Juli, pembakaran sekitar

bulan Agustus dan bulan September - Oktober mulai tanam. Pola ini didasarkan

pada pola musim, yaitu pada bulan Juni sampai Agustus merupakan bulan-bulan

kemarau dan biasanya hujan dimulai pada akhir Agustus atau pada bulan

September. Pola dan system pemanfaatan lahan hutan ini tidak saja dilakukan

oleh petani di Desa Talang Lubuk, tetapi semua petani di wilayah Sumatera

Selatan maupun propinsi lain polanya hampir sama, sehingga pada waktu

pembakaran hutan terjadi bencana kabut asap.

Pola dan sistem bertanam di Desa Talang Lubuk, pada umumnya

polanya sama, karena kondisi lahannya berawa, maka pola pertaniannya

dengan bersawah. Tanaman padi dilakukan hanya setahun sekali, dengan padi

unggul yang umurnya hanya 3 bulan sepuluh hari atau menggunakan padi local,

seperti padi puthi, atau padi kuning yang umurnya sampai 6 bulan lebih. Musim

panen pada bulan Maret sampai April tergantung dari jenis padi yang ditanam.

Hasil rata-rata padi dengan luas 1 hektar sekitar 60 sampai 100 pikul, atau

antara 4 samapai 6 ton gabah padi. Mengapa petani di Desa Talang Lubuk
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memanfaatkan lahan sawahnya hanya 1 kali tanam dalam setahunnya ?.

Disamping mengikuti pola musim, seperti tersebut di atas, juga ada

kecenderungan masyarakat untuk menikmati hasil pertaniannya, sebelum

bekerja bertani kembali. Petani adalah majikan bagi dirinya, sehingga kapan

harus bekerja, kapan harus beristirahat di atur oleh dirinya sendiri.

Bertani sawah ini merupakan mata pencaharian hidupnya, disamping

memanfaatkan hasil ladang atau kebun kelapa sebagai tambahan

pendapatannya. Kondisi tersebut menyebabkan pada bulan-bulan tertentu

ketika hasil taninya habis, merupakan bulan paceklik (sekitar bulan Desember –

Januari). Tidak mengherankan, jika hasil panen padinya kurang mencukupi,

sebagian untuk membayar hutang, khususnya hutang untuk pembelian pupuk

dan pestisida serta untuk biaya hidup kesehariannya.

Dalam upaya mendukung pengelolaan kebakaran hutan dan lahan kaum

perempuan di Desa Talang Lubuk bersedia melakukan kegiatan dan upaya

penanggulangan kebakaran yang dimulai dari pekerjaan sehari hari mereka.

Kaum perempuan yang dalam kesehariannya menggunakan api untuk memasak

telah mengaku bersedia mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan

dengan mematikan tungku api secara benar, serta memberikan nasehat kepada

anak, serta mengingatkan suami untuk tidak membuang puntung rokok

sembaragan. Kaum perempuan di Desa Talang Lubuk juga bersedia membantu

mengatasi kebakaran hutan dan lahan pada saat bila terjadi kebakaran hutan

dan lahan. Upaya tersebut meliputi, membantu memadamkan api,

menyampaikan informasi kebakaran kepada setiap orang, serta membantu

konsumsi untuk regu pemadam kebakaran. Tidak hanya mencegah dan

membantu mengatasi kebakaran hutan perempuan di Desa Talang Lubuk juga

memiliki keinginan yang baik dalam melestarikan lingkungan, melakukan

pembersihan lingkungan, memberikan pendidikan lingkungan pada anaknya.

(Leti Sundawati, 2004).

Kaum lelaki di Desa Talang Lubuk juga menunjukkan upaya mendukung

pengelolaan kebakaran hutan dan lahan dengan berbagai cara, yaitu dengan

melakukan pembakaran dengan cara bergotong royong, sehingga api dapat
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diawasi secara bersama, membuat parit dan saluran air, membantu

memadamkan api. Upaya menjaga kondisi lingkungan dilakukan dengan cara

menjaga sungai dari pencemaran sampah rumah tangga, tidak menggunakan

racun, putas dalam menangkap ikan dan memanfaatkan lahan kritis dengan

tanaman yang bermanfaat.

3. Program Pembinaan Berwawasan Gender SSFFMP

Proyek SSFFMP memfasilitasi pembentukan system yang terkoordinasi

dalam pengelolaan kebakaran hutan dalam strategi kegiatan programnya

menempatkan sensitif gender. Tujuannya adalah membuat suatu model

pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan secara rasional dan berkelanjutan

untuk dapat mengurangi dampak negatif dari kebakaran terhadap lingkungan

alam dan sosio-ekonomi.

Beberapa program sensitive gender telah dilakukan, antara lain program

pelatihan dan pemberdayaan perempuan dalam usaha ekonomi produktif. Sejak

tahun 2004, usaha-usaha yang dilakukan antara pelatihan pemetaan lahan

(GSP), pembuatan produk kerajinan dari sabut kelapa, pemanfaatan tempurung

kelapa, pembuatan VCO, studi banding, pelatihan pembukuan dan manajemen

keuangan dalam usaha simpan-pinjam.

Berdasarkan tujuan dari pemberdayaan, adalah meningkatkan

kekesejahteraan masyarakat (meningkatnya usaha ekonomi masyarakat) dan

perubahan perilaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan,

dari segi peningkatan ekonomi masyarakat belum memuaskan, karena produk
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kerajinan dari serabut kelapa belum berhasil, karena mutu produk rendak

kulaitasnya. Usaha VCO pada awalnya menggairahkan kaum perempuan untuk

memproduksi, sehingga sempat dapat menjual VCO, namun hasil melimpah

tetapi pemasaran keluar VCO tidak berjalan, sehingga macet. Oleh karena itu,

peningkatan ekonomi masyarakat maupun munculnya usaha ekonomi baru

(multiplier effect) belum nampak hasilnya.

Sedangkan di lihat dari perubahan perilaku, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelibatan perempuan dalam kegiatan Desa

Meskipun sejak dulu perempuan di ajak untuk musyawarah desa,

meskipun sangat terbatas keterlibatannya. Sesuai dengan kebiasaan dan

pola pikir keluarga maupun warga masyarakat pada umumnya, bahwa

peran perempuan yang dominan dalam keluarga adalah mengurus rumah

tangga dan mengasuh anak. Laki-laki dalam keluarga merupakan pencari

nafkah untuk mencukupi kebutuhan dalam keluarganya, apapun

pekerjaannya dan berapapun penghasilannya. Pola pikir demikian

menciptakan kebiasaan dan pola perilaku dominasi laki-laki dalam

keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak mengherankan

jika kebutuhan konsumsi sehari-hari keluarga diatur oleh laki-laki,

perempuan tinggal memasak sesuai dengan selera laki-laki.

Namun dengan adanya proyek SSFFMP keterlibatan perempuan dalam

kegiatan desa semakin beragam, meskipun perannya masih terbatas.

Sesuai kenyataan, belum ada perempuan yang menduduki kedudukan

sesuai struktur dalam pemerintahan desa, seperti kepala dusun, ketua RT

dan lainnya. Perempuan melakukan pertemuan-petermuan yang frekuensi

lebih intensif dari pada sebelum ada proyek SSFFMP, karena adanya

pembentukan kelompok-kelompok perempuan untuk kegiatan yang

terbatas hanya untuk keperluan mereka saja. Seperti kegiatan kelompok

arisan, PKK maupun usaha ke arah usaha ekonomi, yaitu kelompok

simpan-pinjam.
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2. Pelibatan perempuan dalam pengelolaan lahan.

Ketika pengelolaan lahan hutan menjadi sawah ataupun kebun, maka

perempuan telah terlibat dalam menanam, membersihkan rumput maupun

ketika panen. Pada saat sekarang ini, upah pekerja perempuan untuk ikut

tanam maupun membersihkan rumput satu harinya Rp. 18.000,-. Setelah

adanya proyek SSFFMP kegiatan itu masih tetap dilakukan dan

nampaknya muncul kesadaran pentingnya pengelolaan lahan yang tidak

merusak lingkungan.

3. Terbentuknya kelompok usaha simpan-pinjam perempuan

Terbangunnya kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam

membantu ekonomi keluarga, beberapa ibu-ibu rumah-tangga berinisiatif

mendirikan kegiatan ekonomi, yaitu simpan-pinjam. Modal awal

merupakan simpanan dari anggota kelompok. Terbentuknya wadah

kelompok simpan-pinjam ini, sebagai sarana ekonomi sekaligus sebagai

sarana silahturahmi antar warga, khususnya antar perempuan. Secara

periodik satu minggu sekali dilakukan pertemuan silahturahmi antar

perempuan juga untuk melakukan simpan-pinjam dari modal yang telah

terkumpul.

4. Kesadaran masyarakat dalam Pengendalian kebakaran hutan

Masyarakat mengalami kesadaran pentingnya hutan, kalau dulu dilakukan

pembakaran tidak terkendali, sekarang masyarakat mengenal “sekat

bakar” sebagai upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan. Proyek

SSFFMP menyadarkan warga masyarakat secara umum, ketika hutan

masih ada, masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan sekaligus

berbagai jenis ikan di sungai ataupun rawa-rawa yang ada disekitar

lingkungan hutan. Sekarang hal tersebut tidak dapat dilakukan lagi,

pembalakan hutan tidak terkendali, maupun akibat terbakarnya hutan, hal

ini mempengaruhi lingkungan hutan, sehingga sungai mengering,

akibatnya berbagai jenis habitat di sungai seperti ikan musnah. Keadaan

sekarang berbagai ikan justru di datangkan dari luar desanya. Kondisi ini

menyadarkan mereka, akan pentingnya hutan, meskipun ada warga
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masyarakat yang beranggapan bahwa hutan harus jauh dari lahan dan

permukiman penduduk, karena sumber “penyakit” berasal dari hutan,

yaitu adanya hama tanaman seperti babi hutan, kera, tenuk, tikus dan

yang lainnya.

5. Kesadaran meng”hutan’kan kembali lahan pekarangan.

Kesadaran masyarakat menanam tanaman hutan, seperti kayu gelam dan

pekat (sejenis kayu gelam) sebagai antisipasi habisnya hutan (kayu).

Kegiatan ini dilakukan di sela-sela tanaman di kebun ataupun

pekarangan, meskipun belum semua warga masyarakat melakukannya.

B. Desa Terusan Tengah Lubuk Kecamatan Muara Telang

(Desa Non-Prioritas)

1. Persepsi Masyarakat Desa Terusan Tengah terhadap Hutan

Oleh karena letak Desa Terusan Tengah berdekatan dengan Desa Talang

Lubuk dalam Kecamatan Muara Telang, kondisi hutannya tidak jauh berbeda.

Kawasan hutannya di tanah berawa-rawa dan pada awalnya merupakan hutan

primer. Adanya penebangan hutan yang tidak terkendali dan pemanfaatan lahan

hutan untuk berkebun dan bersawah, sehingga lahan hutan dan hasil hutannya

semakin habis. Pengertian hutan pada umumnya, merupakan lahan yang

didominasi dengan tumbuhan pohon kayu besar dan bersemak lebat, kenyataan

sekarang hutan tinggal pohon-pohon perdu dan sulit mendapatkan pohon kayu

besar.

Hutan dianggap milik bersama masyarakat, sehingga setiap orang dapat

memanfaatkan dan mengelola hutan, sehingga setiap individu yang menebang

hutan pertama kalinya, maka secara otomis bahwa kawasan hutan yang

dimanfaatkan itu adalah miliknya (hak melekat). Dengan bertambahnya jumlah

penduduk dan ketergantungan masyarakat terhadap hutan, maka hutan akan

habis dikonversi. Ketika jaman Pemerintahan Marga (sebelum April 1984), setiap

orang yang akan membuka hutan harus minta izin ke Marga dengan membayar

“pancung alas” ketentuan ini telah ditetapkan oleh Marga. Adanya mekanisme
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ini, keberadaan hutan tetap terjaga dan masih terkontrol oleh Marga. Setelah

Pemerintahan Marga diganti dengan Pemerintahan Desa (sesuai UU No. 9/1979,

tentang Pemerintahan Desa) pada tahun 1984, maka pemanfaatan dan

pengelolaan untuk tidak terkontrol, meskipun oleh pemerintah, pengelolaan

hutan adalah kewenangan Departemen Kehutanan.

Berdasarkan informasi warga, bahwa kondisi hutan masih asli (hutan

primer) sebelum tahun 1980-an. Hutan masih didominasi oleh hasil hutan yaitu

kayu dengan berbagai macam jenis, seperti meranti, rengas, pulai, damar

maupun gelam. Disamping itu hasil ikutan hutan yang dapat dimanfaatkan

seperti rotan dan manau. Letak permukiman dengan hutan tidak jauh, berada di

belakang permukiman. Masyarakat memanfaatkan hutan sebagai mata

pencaharian hidupnya, khususnya “membalok” (mencari kayu gelondongan) dan

mencari hasil ikutan hutan, serta memanfaatkan sungai di lingkungan hutan

untuk mencari ikan.

Setelah tahun 1984-an letak hutan dengan permukiman semakin jauh,

penebangan hutan yang sembarangan dan tidak terkendali, sehingga kondisi

hutan hanya tinggal kayu gelam (tanah rawa) dan hutannya semakin jauh dari

permukiman mereka. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan terbatasnya

pendapatan dari hutan, maka masyarakat memfaatkan hutan yang ada untuk

berladang maupun bertani sonor dan atau bertani system sawah.

Hutan menurut persepsi masyarakat sebagai “milik bersama”, karena

Pemerintah Marga telah diganti dengan Pemerintahan desa, sehingga control

hutan tidak ada, dan masyarakat tidak mengetahui bahwa hutan merupakan

kewenangan Departemen Kehutanan. Oleh karena tidak adanya kontrol

terhadap hutan, pembalakan/penebangan hutan tidak terkendali dan

masyarakat menggunakan lahan hutan sebagai areal pertanian. Meskipun

demikian, masyarakat di Desa Terusan Tengah telah memiliki mekanisme untuk

menjaga kebakaran hutan. Sebenarnya masyarakat telah menerapkan sistem

“sekat bakar” ketika membuka lahan untuk bersawah, sebagai upaya menjaga

kebakaran hutan.
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Berdasarkan wawancara, warga masyarakat tidak merasa membakar

hutan, selain untuk membuka lahan pertanian. Api yang membakar hutan di

wilayah mereka berasal dari pembakaran hutan desa lain yang menjalar ke

wilayah mereka.

2. Pola dan Sistem Bertani Masyarakat Desa Terusan Tengah

Pola dan sistem bertani masyarakat Terusan Tengah, pola dan sistemnya

hampir sama masyarakat di Sumatera Selatan pada umumnya. Pola

pertaniannya adalah memanfaatkan lahan hutan dengan cara tebas, tebang,

bakar dan tanam. Tebas adalah sistem pembersihan lahan hutan dengan

membersihkan tanaman-tanaman perdu dan semak belukar. Tebang adalah

pembersihan lahan dengan cara menebang pohon kayu yang diameternya lebih

dari 10 cm. Setelah tebang selesai kemudian dilakukan pembakaran.

Pembakaran dilakukan karena merupakan mekanisme pembersihan lahan yang

paling murah dan hasil pembakaran merupakan sumber pupuk bagi tanaman

nantinya. Petani di desa ini telah mengenal “sekat bakar” sebagai mekanisme

untuk pencegahan kebakaran hutan. Tehniknya dengan membuka lahan secara

bersama-sama dalam satu kawasan, dan pembakaran dilakukan secara

serentak dan diluar kawasan pembakaran selebar 4-5 meter dibersihkan

sepanjang kawasan yang akan dibakar. Cara ini telah lama dilakukan sebagai

upaya pencegahan kebakaran hutan sekaligus sebagai mekanisme untuk

menjaga pengrusakan dari hama binatang.

Tebas dan tebang dimulai sekitar bulan Juni – Juli, pembakaran sekitar

bulan Agustus dan bulan September - Oktober mulai tanam. Pola ini didasarkan

pada pola musim, yaitu pada bulan Juni sampai Agustus merupakan bulan-bulan

kemarau dan biasanya hujan dimulai pada akhir Agustus atau pada bulan

September. Pola dan sistem pemanfaatan lahan hutan ini tidak saja dilakukan

oleh petani di Desa Terusan Tengah, tetapi semua petani di wilayah Sumatera

Selatan maupun provinsi lain, sehingga terjadi bencana kabut asap.

Pola dan sistem bertanam di Desa Terusan Tengah, pada umumnya

polanya sama, kondisinya berawa, maka pola pertaniannya dengan bersawah.
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Tanaman padi dilakukan hanya setahun sekali, dengan padi unggul seperti C-4

yang umurnya hanya 3 bulan sepuluh hari atau menggunakan padi local, seperti

padi putih atau kuning yang umurnya sampai 6 bulan lebih. Musim panen pada

bulan Maret sampai April tergantung dari jenis padi yang ditanam. Hasil rata-rata

padi dengan luas 1 hektar sekitar 60 sampai 100 pikul, atau antara 4 samapai 6

ton gabah padi.

Bertani sawah ini merupakan mata pencaharian hidupnya, sehingga pola

pertaninya dilakukan secara intensif. Pola sistem sonor ditinggalkan, karena

hasilnya kurang menguntungkan. Bertani sawah dilakukan hanya satu tahun

sekali, berdasarkan informasi warga, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk

mencegah serangan hama tanaman dan menyuburkan kembali lahannya.

Namun ada beberapa warga masyarakat telah mencoba untuk bertanam lebih

dari satu kali dengan tanaman palawija.

3. Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa

Pada umumnya kaum perempuan tidak memiliki akses untuk

pemanfaatan hutan, karena pembalakan hutan dilakukan oleh laki-laki, seperti

“membalok” maupun mencari kayu bakar di hutan. Kaun perempuan terlibat

ketika konversi pengolahan hutan menjadi areal pertanian, yaitu ketika

menanam, membersihkan rumput maupun ketika panen.
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Meskipun perempuan lebih banyak pada urusan domestic, namun pada

hal-hal tertentu ikut berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak dulu,

perempuan diikutkan dalam rapat-rapat adat, meskipun tidak untuk pengambilan

keputusan. Perempuan terlibat hanya untuk kegiatan seperti pengajian,

Posyandu, PKK, kelompok-kelompok usaha bersama maupun dalam kegiatan

LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) yang sifatnya pembentukan

kelompok atau organisasi oleh pemerintah. Pengambilan keputusan lebih

dominan dilakukan oleh laki-laki, karena statusnya sebagai kepala keluarga.

Namun sejak reformasi, perempuan telah dilibatkan dalam pemerintahan desa,

karena Kepala Desa Terusan Tengah adalah seorang perempuan.

C. Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan (Desa Prioritas)

1. Persepsi Masyarakat Desa Ujung Tanjung terhadap Hutan

Kebudayaan adalah pola-pola tingkahlaku strategis untuk keberhasilan

beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam beradaptasi terjadi interaksi manusia

dan kebudayaan yang dimiliki dengan lingkungan alam maupun lingkungan

sosialnya. Umpan balik yang diterima merupakan tingkahlaku strategis manusia

dalam menghadapi alam atau lingkungannya. Pola tingkahlaku strategis ini

merupakan cara efektif dalam menghadapi tantangan yang akhirnya membentuk

kebudayaan. Kemampuan menangkap umpan-balik dari lingkungan sangat

ditentukan oleh pengetahuan, persepsi dan pengalaman yang ditunjang oleh

kemampuan berpikirnya.

Lingkungan fisik maupun lingkungan social merupakan penyebab

seseorang bereaksi dan apa yang dilakukannya tergantung pada persepsi yang

bersangkutan terhadap lingkungan tersebut. Persepsi adalah proses memberian

arti atau interpretasi seseorang terhadap lingkungannya dalam situasi tertentu.

Persepsi timbul secara spontan pada individu ketika berhadapan dengan

lingkungannya, dan persepsi merupakan titik-tolak dari tindakan. Tindakan

dilakukan dalam situasi dimana individu mendefinisikan tujuan baik tujuan jangka
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panjang maupun tujuan jangka pendek. Setiap tindakan individu merupakan

alternatif pilihan yang dianggapnya paling baik.

Seperti halnya masyarakat di Desa Ujung Tanjung pada khususnya

maupun masyarakat sekitar hutan memandang lingkungan hutan sebagai “milik

bersama”, sehingga hutan dan lahan hutan dapat dikelola dan dimanfaatkan

secara bersama untuk kepentingannya. Karena itu pengrusakan hutan terjadi

akibat adanya penebangan hutan yang melampaui batas dan tanpa adanya

reboisasi sehingga hutan menjadi tak produktif dan adanya konversi lahan hutan

menjadi areal pertanian. Akibat pengrusakan, disamping menurunkan luas

kawasan hutan, juga mengganggu keseimbangan daur hara dan menimbulkan

problem lingkungan., seperti kebakaran hutan. Padahal hutan merupakan

sumber berbagai macam kebutuhan yang penting bagi kelangsungan kehidupan

masyarakat serta sebagai sumberdaya yang penting bagi bahan mentah dan

adalah tulang punggung ekologi bagi alam sekitarnya.

Berdasarkan informasi informan dan warga masyarakat, bahwa kondisi

hutan masih asli (hutan primer) sebelum tahun 1980-an. Hutan masih didominasi

oleh hasil hutan yaitu kayu dengan berbagai macam jenis, seperti meranti,

rengas, pulai, damar maupun gelam. Pada waktu itu hutan dimanfaatkan untuk

diambil kayu (balok), sehingga muncul istilah “membalok” untuk memanfaatkan

kayu di hutan dan yang mengerjakan kegiatan ini adalah laki-laki. Semua

kegiatan di hutan dilakukan oleh laki-laki, hingga mencari kayu bakar di hutan

yang melakukan adalah laki-laki. Perempuan mulai diikutkan kerja, ketika lahan

hutan dikonversi untuk pertanian, khusunya ketika ikut menanam, membersihkan

rumput/perdu ataupun ketika panen padi atau menyadap karet.

Di Desa Ujung Tanjung, perempuan memiliki jam kerja yang relative lebih

banyak. Jam kerja tersebut meliputi kegiatan produktif dan kegiatan reproduktif.

Kegiatan produktive meliputi kegaitan yang berhubungan dengan aktivitas

pertanian dan penggunaan sumberdaya alam yang padaintinya berhubungan

dengan pendapatan keluarga. Aktivitas tersebut diantaranya ikut membantu

menyadap karet, menyiangi rumput dan membantu membersihkan kebun.

Sedangkan kegiatan reproduktif meliputi kegiatan yang berhubunga dengan
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aktivitas dalam rumah tangga seperti mengasuh anak, mencuci, memasak.

Beberapa keluarga di Desa Ujung Tanjung masih menggunakan kayu bakar

sebagai alat memasak, kecuali aktivitas mengambil kayu bakar untuk keperluan

rumahtangga dilakukan oleh laki-laki.

Awalnya hutan merupakan sumber kehidupannya, mulai dari

memanfaatkan kayu maupun konversi menjadi kebun karet ataupun sawah,

hutan juga merupakan sumber protein hewani, yakni dengan berburu rusa,

pelanduk maupun berbagai jenis ikan dari aliran sungai dan rawa-rawa di sekitar

hutan. Sekarang hutan telah habis, lahan hutannya sudah habis di kapling

masyarakat untuk berkebun karet, sehingga bertani dengan sistem sonor sudah

jarang dilakukan lagi, tidak ada yang dapat diharapkan dari hutan, kecuali hama

tanaman seperti babi hutan, monyet maupun tikus yang sering mencari makanan

di ladang maupun kebun masyarakat.

2. Pola dan Sistem Bertani Masyarakat Ujung Tanjung

Pada umumnya pola dan sistem bertani masyarakat di wilayah berawa-

rawa adalah sama, yaitu memanfaatkan lahan dengan cara tebas, tebang, bakar

dan tanam. Tebas adalah system pembersihan lahan hutan dengan

membersihkan tanaman-tanaman perdu dan semak belukar. Tebang adalah

pembersihan lahan dengan cara menebang pohon kayu yang diameternya lebih
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dari 15 cm. Setelah tebang selesai kemudian dilakukan pembakaran.

Pembakaran dilakukan karena merupakan mekanisme pembersihan lahan yang

paling murah dan hasil pembakaran merupakan sumber pupuk bagi tanaman

nantinya.

Tebas dan tebang dimulai sekitar bulan Juni – Juli, pembakaran sekitar

bulan Agustus dan bulan September - Oktober mulai tanam. Pola ini didasarkan

pada pola musim, yaitu pada bulan Juni sampai Agustus merupakan bulan-bulan

kemarau dan biasanya hujan dimulai pada akhir Agustus atau pada bulan

September. Pola dan sistem pemanfaatan lahan hutan ini tidak saja dilakukan

oleh petani di Desa Ujung Tanjung, tetapi semua petani di wilayah Sumatera

Selatan maupun provinsi lain, sehingga terjadi bencana kabut asap.

Bertani merupakan mata pencaharian hidup dan masyarakat tergantung

pada alam dan dari kemurahan alam, awal membuka lahan adalah menanam

padi sekaligus menanam pohon karet. Menanam karet dilakukan warga

masyarakat sebagai antisipasi habisnya hutan dan hasil hutan. Karena lahan

yang dikelola nantinya menjadi kebun karet, maka tanaman padi dilakukan

hanya dua kali tanam, sebelum kanopi tanaman karet menutupi tanaman

lainnya. Berbekal kebun karet ini kehidupan masyarakat di Desa Ujung Tanjung

kehidupannya lebih baik. Hal ini dilihat dari banyaknya warga masyarakat yang

menunaikan haji setiap tahunnya dari hasil karet.

3. Program Pembinaan Berwawasan Gender SSFFMP

Proyek SSFFMP memfasilitasi pembentukan sistem yang terkoordinasi

dalam pengelolaan kebakaran hutan dalam strategi kegiatan programnya

menempatkan sensitif gender. Tujuannya adalah membuat suatu model

pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan secara rasional dan berkelanjutan

untuk dapat mengurangi dampak negatif dari kebakaran terhadap lingkungan

alam dan sosio-ekonomi.

Beberapa program sensitif gender telah dilakukan, antara lain program

pelatihan dan pemberdayaan perempuan dalam usaha ekonomi produktif. Sejak
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tahun 2004, usaha-usaha yang dilakukan antara lain penggemukan sapi dan

pembiakan sapi, studi banding, pelatihan pencegahan kebakaran hutan.

Berdasarkan tujuan dari pemberdayaan, adalah meningkatkan

kekesejahteraan masyarakat (meningkatnya usaha ekonomi masyarakat) dan

perubahan perilaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan,

dari segi peningkatan ekonomi masyarakat belum memuaskan, karena hasil dari

penggemukan sapi belum sepenuhnya dinikmati masyarakat. Hasil penjualan

sapi (penggemukan sapi) dibelikan 11 sapi untuk dikembang-biakan, namun

sampai saat ini ada 4 sapi yang telah mati. Oleh karena itu, peningkatan

ekonomi masyarakat maupun munculnya usaha ekonomi baru (multiplier effect)

belum nampak hasilnya.

Sedangkan di lihat dari perubahan perilaku, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelibatan perempuan dalam kegiatan desa

Meskipun sejak dulu perempuan di ajak untuk musyawarah desa,

meskipun sangat terbatas keterlibatannya. Sesuai dengan kebiasaan dan

pola pikir keluarga maupun warga masyarakat pada umumnya, bahwa

peran perempuan yang dominan dalam keluarga adalah mengurus rumah

tangga dan mengasuh anak. Laki-laki dalam keluarga merupakan pencari

nafkah untuk mencukupi kebutuhan dalam keluarganya, apapun

pekerjaannya dan berapapun penghasilannya. Pola pikir demikian

menciptakan kebiasaan dan pola perilaku dominasi laki-laki dalam

keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun dengan adanya proyek SSFFMP keterlibatan perempuan dalam

kegiatan desa semakin beragam, meskipun perannya masih terbatas.

Perempuan melakukan pertemuan-petermuan yang frekuensi lebih

intensif dari pada sebelum ada proyek SSFFMP, karena adanya

pembentukan kelompok-kelompok perempuan untuk kegiatan yang

terbatas hanya untuk keperluan mereka saja. Seperti kegiatan kelompok

pengembangbiakan sapi.
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2. Pelibatan perempuan dalam pengelolaan lahan.

Ketika pengelolaan lahan hutan menjadi kebun karet, maka perempuan

telah terlibat dalam menanam, membersihkan rumput maupun ketika

panen padi dan menyadap karet. Setelah adanya proyek SSFFMP

kegiatan itu masih tetap dilakukan dan nampaknya muncul kesadaran

pentingnya pengelolaan lahan yang tidak merusak lingkungan.

3. Terbentuknya kelompok Pembiakan sapi.

Kelompok pembiakan sapi sebagai kelanjutan dari program penggemukan

sapi yang pertama diintervensi oleh SSFFMP. Oleh karena terbatasnya

pakan rumput maka penggemukan sapi diganti dengan pembiakan sapi.

Berdasarkan informasi warga masyarakat, kegiatan ini belum

membuahkan hasil, ada 4 sapi yang mati.

4. Kesadaran masyarakat dalam pembakaran hutan

Masyarakat mengalami kesadaran pentingnya hutan, kalau dulu dilakukan

pembakaran tidak terkendali, sekarang masyarakat mengenal “sekat

bakar” sebagai upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan. Proyek

SSFFMP menyadarkan warga masyarakat secara umum, ketika hutan

masih ada, masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan sekaligus

berbagai jenis ikan di sungai ataupun rawa-rawa yang ada disekitar

lingkungan hutan. Menyadari hutan akan habis, masyarakat mengkonversi

hutan untuk kebun karet. Sekarang hutan sudah habis, kebiasaan

masyarakat bertani secara sonor tidak dapat dilakukan lagi. Apalagi pada

tahun 2006 yang lalu, pengawasan hutan dari kebakaran hutan dilakukan

secara ketat. Berdasarkan banyaknya titik api, Kabupaten OKI merupakan

yang paling banyak titik apinya, sama seperti Kabupaten Musi Banyuasin.

Kondisi ini menyadarkan masyarakat, akan pentingnya hutan, habisnya

lahan hutan, membatasi kegiatan usaha bertaninya.
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5. Kesadaran meng”hutan’kan kembali lahan pekarangan.

Kesadaran masyarakat menanam tanaman hutan, seperti kayu gelam dan

pekat, sebagai antisipasi habisnya hutan (kayu). Kegiatan ini dilakukan di

sela-sela tanaman di kebun ataupun pekarangan.

D. Desa Lebung Itam Kecamatan Tulung Selapan (Desa Non-Prioritas)

1. Persepsi Masyarakat Desa Lebung Itam terhadap Hutan

Berdasarkan informasi warga, dulunya ketika kondisi hutan masih asli

(hutan primer) hutan masih didominasi oleh hasil hutan yaitu kayu dengan

berbagai macam jenis, seperti meranti, rengas, pulai, medang, damar maupun

gelam. Disamping itu hasil ikutan hutan yang dapat dimanfaatkan seperti rotan

dan manau. Letak permukiman dengan hutan tidak jauh, berada di belakang

permukiman. Masyarakat memanfaatkan hutan sebagai mata pencaharian

hidupnya, khususnya “membalok” dan mencari hasil ikutan hutan, serta berbagai

ikan di sungai di lingkungan hutan.

Setelah tahun 1980-an letak hutan dengan permukiman semakin jauh,

penebangan hutan yang sembarangan dan tidak terkendali, sehingga kondisi

hutan hanya tinggal kayu gelam. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan

terbatasnya pendapatan dari hutan, maka masyarakat memfaatkan hutan yang

ada untuk berladang maupun bertani sawah.

Hutan menurut persepsi masyarakat sebagai sumber matapencaharian

hidup dan dianggap sebagai milik bersama, sehingga setiap orang dapat

memanfaatkan dan mengelola lahan hutan. Karena selama ini siapa saja dapat

dan boleh memanfaatkan dan mengelola hutan. Selama ini yang mengontrol

hutan adalah pemerintahan Marga, sehingga ada anggapan bahwa hutan yang

berada di wilayah marga mereka adalah milik masyarakat sebagai hak ulayat

dari marga tersebut. Tetapi dengan perubahan pemerintahan Marga menjadi

Pemerintahan Desa, maka hutan dianggap milik bersama msyarakat. Oleh

karena itu, hutan dan lahan hutan diperlakukan sesuai dengan keinginan dan

kemauan masyarakat, disamping diambil kayumya, lahannya digunakan untuk
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bertani sawah maupun untuk kebun karet. Sekarang disadari bahwa hutan telah

habis, ketergantungan masyarakat terhadap hutan sudah berkurang, masyarakat

tinggal memanfaatkan lahan yang tadinya lahan hutan untuk bercocok tanam

maupun untuk membuka kebun karet. Hutan maupun lahan hutan telah habis,

yang tinggal sampai sekarang adalah beberapa binatang yang dianggap

masyarakat sebagai hama tanaman seperti babi hutan, monyet, dan akhir-akhir

ini tikus. Habitat mereka sebagai tempat mencari makan maupun pengembang-

biakan telah tidak ada, sehingga mencari makan diluar habitatnya.

2. Pola dan Sistem Bertani Masyarakat Lebung Itam

Secara umum pola dan system bertani masyarakat Lebung Itam, sama

dengan masyarakat umumnya, dengan pola pertaniannya adalah memanfaatkan

lahan hutan dengan cara tebas, tebang, bakar dan tanam. Tebas adalah system

pembersihan lahan hutan dengan membersihkan tanaman-tanaman perdu dan

semak belukar. Tebang adalah pembersihan lahan dengan cara menebang

pohon kayu yang diameternya lebih dari 10 cm. Setelah tebang selesai

kemudian dilakukan pembakaran. Pembakaran dilakukan karena merupakan

mekanisme pembersihan lahan yang paling murah dan hasil pembakaran

merupakan sumber pupuk bagi tanaman nantinya.

Tebas dan tebang dimulai sekitar bulan Juni – Juli, pembakaran sekitar

bulan Agustus dan bulan September - Oktober mulai tanam. Pola ini didasarkan

pada pola musim, yaitu pada bulan Juni sampai Agustus merupakan bulan-bulan

kemarau dan biasanya hujan dimulai pada akhir Agustus atau pada bulan

September. Pola dan sistem pemanfaatan lahan hutan ini tidak saja dilakukan

oleh petani di Desa Lebung Itam, tetapi semua petani di wilayah Sumatera

Selatan maupun propinsi lain, sehingga terjadi bencana kabut asap.

Pola dan sistem bertanam di Desa Lebung Itam, pada umumnya sama

polanya, kondisinya berawa, maka pola pertaniannya dengan bersawah.

Tanaman padi dilakukan hanya setahun sekali, dengan padi unggul yang

umurnya hanya 3 bulan sepuluh hari atau menggunakan padi local, seperti padi

sanapi dan serang yang umurnya sampai 6 bulan lebih. Musim panen pada
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bulan Maret sampai April tergantung dari jenis padi yang ditanam. Hasil rata-rata

padi dengan luas 1 hektar sekitar 40 sampai 90 pikul, atau antara 4 samapai 6

ton gabah padi. Bertani sawah ini merupakan mata pencaharian hidupnya,

disamping memanfaatkan hasil ladang atau kebun karet sebagai

matapencaharian utama dan sumber pendapatannya.

Berdasarkan wawancara, potensi yang belum dikembangkan adalah

pengolahan hasil tanaman ubi kayu, yang hasilnya cukup melimpah dan ubi

gadung yang sama sekali belum dimanfaatkan maupun dioleh menjadi barang

ekonomi. Ubi kayu yang sekarang berusaha untuk dikembangkan adalah

mengolah ubi kayu menjadi kerupuk.

3. Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa

Peranan perempuan pada umumnya di daerah pedesaan adalah

mengurusi pekerjaan rumah tangga dan ikut serta membantu mengelola lahan

pertanian. Perempuan di Desa Lebung Itam ikut membantu suami melakukan

sadap karet dari pagi sampai menjelang siang. Pekerjaan ini sudah lama

dilakukan, disamping mengurusi pekerjaan rumah tangga seperti mencuci,

memasak maupun mengurus anak, sebagaimana pekerjaan perempuan. Ketika

membuka untuk bersawahpun, perempuan ikut terlibat dalam membersihkan

rumput maupun ketika menanam dan panen.
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Akan tetapi peran perempuan dalam pembangunan desanya relatif

terbatas, karena perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa seringnya yang

berperan adalah laki-laki daripada perempuan. Perempuan berperan hanya

sebagai “pendampingan”, yaitu pada kegiatan yang sifatnya sosial, seperti

kegiatan PKK, posyandu, kelompok arisan, pengajian ataupun karang taruna

untuk perempuan muda. Dalam kelembagaan formal desa, perempuan jarang

terlibat dan menduduki posisi penentu, karena cenderung perempuan dianggap

sebagai penunjang kegiatan desanya.

Berdasarkan hasil wawancara, perempuan jarang terlibat dalam

pemanfaatan dan pengelolaan hutan, kecuali membantu kegiatan bertani. Ketika

terjadi kebakaran hutan seperti tahun yang lalu, warga masyarakat cenderung

tidak merasa melakukan pembakaran hutan. Kalau mereka melakukan

pembakaran hutan, mereka mempunyai mekanisme pembakaran terbatas,

artinya lahan hutan yang dibakar dikelola supaya apinya tidak merambat

kemana-mana dan yang terbakar hanya pada lahan yang akan digunakan untuk

berladang saja atau bersawah. Karena, model berladang yang dilakukan secara

berkelompok dan dilakukan secara serentak, sebagai mekanisme pengendalian

ketika pembakaran lahan hutan maupun untuk mengurangi serangan hama

tanaman.
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E. Matrik Ringkasan Monitoring dan Evaluasi Integrasi Gender Proyek

SSFFMP di Desa Prioritas dan Desa Non-prioritas

No. Uraian Desa Prioritas Desa Non-prioritas

1. Persepsi masyarakat
terhadap pemilikan
hutan

Hutan adalah milik bersama,
sehingga masyarakat dapat
mengelola dan
memanfaatkan hutan. Hutan
sebagai “sumber penyakit”,
karena hama hutan
mengrusak ladang dan kebun
masyrakat sekitar hutan.

Tidak ada perbedaan persepsi
masyarakat terhadap hutan
baik pada desa prioritas
maupun non-prioritas. Hutan
adalah sebagai sumber mata
penca-harian hidup dan
dianggap sebagai milik
bersama, sehingga masyarakat
dapat menge-lola dan
memanfaatkan hutan.

2. Pola dan sistem
pengelolaan hutan.

Pola dan sistem pengelolaan
hutan masyarakat disekitar
hutan di Sumsel pola dan
sistemnya hampir sama.
Lahan hutan dimanfaatkan
untuk berladang dan atau
bersawah dengan pola tebas,
tebang, bakar dan tanam.
Bersawah tanaman padi lokal
maupun unggul dan tanaman
karet.

Lahan hutan dimanfaatkan
untuk berladang dan atau
bersawah dengan pola tebas,
tebang, bakar dan tanam.
Bersawah tanaman padi lokal
maupun unggul dan tanaman
karet. Masyarakat yang
memanfaatkan hutan untuk
berkebun karet ada kecende-
rungan memiliki penghasilan
yang lebih baik daripada warga
yang membuka hutan hanya
untuk bertani sawah/padi.

3. Peran perempuan
dalam pengelolaan
hutan.

Ada kecenderungan dalam
masyarakat bahwa dalam
memanfaatkan hutan peran
perempuan sangat kecil.
Peran perempuan mulai
ketika hutan sudah menjadi
ladang pertanian.

Ada kecenderungan dalam
masyarakat bahwa dalam
memanfaatkan hutan peran
perempuan sangat kecil. Peran
perempuan mulai ketika hutan
sudah menjadi ladang
pertanian.

4. Peran masyarakat
dalam kebakaran
hutan

Ketika menjelang musim
kemarau, masyarakat
melakukan pembakaran
hutan untuk berladang atau
bersawah. Hal ini dilakukan
secara turun-temurun.
Selama ini masyarakat
merasa tidak pernah
membakar hutan secara tidak
terkendali. Masyarakat
mengenal sekat bakar
setelah mengikuti SSFFMP.

Ketika menjelang musim
kemarau, masyarakat
melakukan pembakaran hutan
untuk berladang atau
bersawah. Hal ini telah
dilakukan secara turun-
temurun. Selama ini masya-
rakat merasa tidak pernah
membakar hutan secara tidak
terkendali.
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5. Peran perempuan
dalam
pembangunan
desanya.

Sebelum ada proyek
SSFFMP peran perempuan
sangat terbatas dalam
pembangunan desa. Secara
kultural peran perempuan
mengurusi rumah-tangga dan
mengasuh anak. Adanya
proyek SSFFMP, mereka
mengenal kegiatan kelompok
sebagai sarana silahturahmi
juga menambah usaha
ekonomi mereka, meskipun
masih terbatas. Ada sebagian
perempuan yang telah
menjadi anggota BPD dan
dilibatkan dalam pembuatan
peraturan desanya.

Peran perempuan secara
kultural adalah mengurus
rumah-tangga dan mengasuh
anak, sehingga fungsinya
dalam pembangunan desa
bersifat “pendampingan”.
Sebagian warga memiliki
pemikiran perlunya peran
pentingnya perem-puan dalam
kehi-dupan bermasyarakat.

6. Peran dan manfaat
Proyek SSFFMP
terhadap
masyarakat.

Kesadaran masya-rakat akan
pentingnya hutan. Secara
ekono-mi proyek pemberda-
yaan SSFFMP belum dapat
dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat. Namun adanya
perubahan perilaku terhadap
pengelolaan hutan dan
perempuan melakukan
pertemuan yang frekuensi
lebih intensif dari pada
sebelum ada proyek.

Kesadaran masyarakat akan
pentingnya hutan. Hutan (dulu)
sebagai sumber ekonomi yang
melimpah, dengan habisnya
hutan matapencaharian hidup
warga semakin sulit.

7. Partisipasi
perempuan dalam
pengendalian
kebakaran hutan

Munculnya kesadaran dalam
pengelolaan lahan tidak
merusak lingkungan.
Kesiapan kelompok
perempuan mengatasi
kebakaran hutan.

Munculnya kesadaran dalam
pengelolaan lahan tidak
merusak lingkungan.
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BAB IV

KESIMPULAN dan REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Hutan dipersepsikan oleh masyarakat sebagai lahan milik bersama masyarakat,

sehingga siapa saja boleh memanfaatkan dan mengelola hutan. Perubahan

persepsi ini akibat adanya perubahan pemerintahan terendah di bawah camat,

yaitu dari Pemerintahan Marga yang merupakan adat-istiadat masyarakat

Sumatera Selatan dirubah dengan Pemerintahan Desa sesuai Undang-undang

No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Oleh karena Pemerintahan Marga

memiliki kewenangan mengontrol hutan dan lahan hutan ketika ada warga

masyarakat yang akan memanfaatkan hutan. Pergantian pemerintahan terendah

di bawah camat ini berimplikasi pada pembalakan hutan yang tidak terkendali

yang juga dipicu oleh adanya Hak Penguasaan Hutan yang diberikan kepada

perusahaan untuk memanfaatkan dan mengelola hasil hutan. Disamping itu hutan

dipersepsikan oleh beberapa masyarakat sebagai “sumber penyakit”, sehingga

keberadaan hutan harus jauh dari permukiman maupun lahan pertanian

masyarakat. Karena hama hutan dianggap sebagai hama utama merusak

tanaman pertanian masyarakat.

2. Kebiasaan pada umumnya masyarakat disekitar hutan, ketika membuka lahan

untuk pertaniannya menggunakan mekanisme, pola dan system yang secara

turun-temurun dilakukan, yaitu tebas, tebang, bakar dan tanam. Pola dan sistem

ini mengikuti pola musim, sehingga pada bulan-bulan mendekati akhir bulan

kemarau banyak terjadi kebakaran hutan, yang berdampak terjadinya kabut asap.

Pola dan sistem ini juga diikuti oleh perusahan-perusahaan yang mengkonversi

lahan hutan untuk perkebunan dalam skala lahan yang luas dan melakukan

pembakaran yang tidak terkendali dan sembarangan, sehingga berdampak luas

terhadap kabut asap. Pola pembakaran lahan ini dianggap sebagai mekanisme

membuka lahan yang efisien, murah dan hasil pembakaran merupakan pupuk

bagi tanaman. Masyarakat membuka lahan hutan dimanfaatkan untuk bertani

sawah atau ladang, berkebun karet dan berkebun kelapa. Sistem bertaninya



33

dengan cara seperti model sonor, model bersawah/berladang dan berkebun karet

atau kelapa. Hasil bertanam padi dengan model sonor biasanya hasilnya tidak

masimal (setiap bibit 1 kaleng/16 kg, menghasilkan padi sekitar 30 sampai 100

kaleng), berbeda dengan model bersawah/berladang, satu hektar dapat

menghasilkan sekitar 4-6 ton.

3. Pembangunan sensitif gender. Dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan pada

awalnya tidak melibatkan perempuan. Perempuan dilibatkan ketika mengolah

lahan hutan untuk pertanian, seperti merumput, menanam, memanen ataupun

ikut menyadap karet. Peranan perempuan pada umumnya di daerah pedesaan

adalah mengurusi pekerjaan rumah tangga dan ikut serta membantu mengelola

lahan pertanian. Perempuan biasanya ikut membantu suami mengolah lahan

pertaniannya, seperti melakukan sadap karet dari pagi sampai menjelang siang.

Pekerjaan ini sudah lama dilakukan, disamping mengurusi pekerjaan rumah

tangga seperti mencuci, memasak maupun mengurus anak, sebagaimana

pekerjaan perempuan. Ketika membuka untuk bersawahpun, perempuan ikut

terlibat dalam membersihkan rumput maupun ketika menanam dan panen. Akan

tetapi peran perempuan dalam pembangunan desanya relatif terbatas, karena

perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa seringnya yang berperan adalah

laki-laki daripada perempuan. Perempuan berperan hanya sebagai

“pendampingan”, yaitu pada kegiatan yang sifatnya sosial, seperti kegiatan PKK,

posyandu, kelompok arisan, pengajian ataupun karang taruna untuk perempuan

muda. Dalam kelembagaan formal desa, perempuan jarang terlibat dan

menduduki posisi penentu (kecuali di Desa Terusan Tengah, kepala desanya

adalah seorang perempuan), karena cenderung perempuan dianggap sebagai

penunjang kegiatan desanya.

4. Proyek SSFFMP. Beberapa program sensitif gender telah dilakukan, antara lain

program pelatihan dan pemberdayaan perempuan dalam usaha ekonomi

produktif. Sejak tahun 2004, usaha-usaha yang dilakukan antara pelatihan

pemetaan lahan (GSP), pembuatan produk kerajinan dari sabut kelapa,

pemanfaatan tempurung kelapa, pembuatan VCO, studi banding, pelatihan

pembukuan dan manajemen keuangan dalam usaha simpan-pinjam.

Berdasarkan tujuan dari pemberdayaan, adalah meningkatkan kekesejahteraan

masyarakat (meningkatnya usaha ekonomi masyarakat) dan perubahan perilaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dari segi peningkatan
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ekonomi masyarakat belum memuaskan, karena produk kerajinan dari serabut

kelapa belum berhasil, karena mutu produk rendak kulaitasnya. Usaha VCO pada

awalnya menggairahkan kaum perempuan untuk memproduksi, sehingga sempat

dapat menjual VCO, namun hasil melimpah tetapi pemasaran keluar VCO tidak

berjalan, sehingga macet. Program penggemukan sapi memperoleh hasil dari

penjualan sapi, tetapi masalah yang dihadapi adalah ketersediaan pakan sapi

ketika musim kemarau. Program pembiakan sapi dari hasil hasil penggemukan

sapi sampai sekarang belum menghasilkan, karena induk sapinya ada yang mati

(4 ekor sapi) dan juga anak sapi. Oleh karena itu, peningkatan ekonomi

masyarakat maupun munculnya usaha ekonomi baru (multiplier effect) belum

nampak hasilnya di masyarakat. Namun dari segi perubahan perilaku, ada

manfaatnya, yaitu terbentuknya kelompok-kelompok usaha perempuan, seperti di

Desa Talang Lubuk terbentuk kelompok perempuan dengan usaha “simpan

pinjam”.
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B. Rekomendasi

Proyek SSFFMP telah memfasilitasi masyarakat untuk mengelola kebakaran hutan

dan lahan. Upaya peningkatan perekonomian masyarakat dengan memberikan

pelatihan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi desa telah dilakukan dengan

sangat baik. Hal ini terbukti dengan terampilnya masyarakat Desa Talang Lubuk

membuat VCO dan Masyarakat Desa Ujung Tanjung dengan berbagai kerajinan

purun. Selain keterampilan, masyarakat di Desa Prioritas memang memiliki

perbedaan pengelolaan organisasi dan keuangan yang lebih baik dari pada desa non

prioritas. Hal ini di tunjukkan dengan terampilnya masyarakat Desa Talang Lubuk

mengelola keuangan dan administrasi baik dalam kelompok maupun keluarga.

Maka terdapat hal-hal penting yang patut dan harus dilakukan ke depan yaitu :

1. Perlu menjembatani masyarakat desa prioritas untuk berkomunikasi dan

menjalin kerjasama dengan pihak yang berpotensi membantu masyarakat

desa talang lubuk untuk memperoleh pasar VCO, memfasilitasi kembali

pembuatan nata de coco sekaigus analisis pasar hasil produksi. Demikian

pula dengan masyarakat Desa Ujung tanjung yang memiliki potensi

pengemabngan kerajinan purun perlu dijembatani untuk berkomunikasi

dengan lembaga yang membantu jalur pemasaran dan peningkatan kualitas

produksi.

2. Masyarakat di desa prioritas perlu difasilitasi untuk membuat koperasi unit

desa, hal ini sangat penting untuk membantu masyarakat dalam mengatasi

kekurangan modal usaha, penyaluran hasil produksi, memperoleh kredit, dan

mengatasi kelemahan dan kekurangan pupuk, alat pertanian.

3. Dinas Perkebunan Propinsi dan kabupaten, Dinas Koperasi tingkat Propinsi

dan Kabupaten serta kelompok pengusaha di Sumsel hendaknya memperoleh

informasi yang dimiliki oleh SSFFMP mengenai kondisi masyarakat desa

prioritas yang telah di bina SSFFMP agar kondisi sosial ekonomi masyarakat

di desa prioritas memperoleh tanggapan dari pemerintah propinsi dan daerah

secara berkelanjutan pasca program SSFMP kedepan.
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Lampiran 1. Karakteristik Responden

Jumlah
Responden

Desa

LK
(org)

PR
(Org)

Karakteristik Kategori Persentase

Umur Muda (18-38 tahun)
Separuh Baya (39-58
Tahun)
Tua (59-78 Tahun)

51%
30%

19%
Tingkat Pendidikan SD

SMP
SMU
D3-Sarjana

40%
19%
26%
15%

Jumlah Anggota Keluarga 1-3 orang
4-7 orang
8-11 orang

19%
66%
15%

Jumlah Anggota Keluarga yang masih
Sekolah

0 orang
1-2 orang
3-5 orang

19%
44%
37%

Talang Lubuk

Jumlah
Responden
27 Orang

17
(63%)

10
(37%)

Pekerjaan Utama Peg. Negeri Sipil/Aparat
Desa
Swasta
Petani/Nelayan/Buruh
tani

15%

19%
66%

Umur Muda (18-38 tahun)
Separuh Baya (39-58
Tahun)
Tua (59-78 Tahun)

47%
36%

17%
Tingkat Pendidikan SD

SMP
SMU
D3-Sarjana

72%
8%
14%
6%

Jumlah Anggota Keluarga 1-3 orang
4-7 orang
8-11 orang

33%
61%
6%

Jumlah Anggota Keluarga yang masih
Sekolah

0 orang
1-2 orang
3-5 orang

42%
39%
19%

Terusan
Tengah

Jumlah
Responden
36 Orang

15
(42%)

21
(58%)

Pekerjaan Utama PNS/Aparat Desa
Swasta
Petani/Nelayan/Buruh
tani

2%
0%
94%

Partisipasi Perempuan di Desa Toma/Aparat Desa
/PKK/Pengajian
Kelompok
tani/Kelompok Pengrajin
Tidak ada partisipasi

28%

14%

58%

Jumlah
Responden

Desa

LK
(org)

PR
(Org)

Karakteristik Kategori Persentase

Umur Muda (18-38 tahun)
Separuh Baya (39-58
Tahun)
Tua (59-78 Tahun)

33%
50%

17%
Tingkat Pendidikan SD

SMP
SMU
D3-Sarjana

28%
39%
22%
11%

Ujung
Tanjung

Jumlah
Responden
18 orang

7
(39%)

11
(61%)

Jumlah Anggota Keluarga 1-3 orang
4-7 orang
8-11 orang

61%
22%
17%



Jumlah Anggota Keluarga yang masih
Sekolah

0 orang
1-2 orang
3-5 orang

28%
61%
11%

Pekerjaan Utama Peg. Negeri Sipil/Aparat
Desa
Swasta
Petani/Nelayan/Buruh
tani

22%

17%
61%

Partisipasi Perempuan di Desa Toma/Aparat Desa
/PKK/Pengajian
Kelompoktani/
Kelompok Pengrajin
Tidak ada partisipasi

32%

0%

68%
Umur Muda (18-38 tahun)

Separuh Baya (39-58
Tahun)
Tua (59-78 Tahun)
Tidak diketahui

32%
46%

12%
10%

Tingkat Pendidikan SD
SMP
SMU
D3-Sarjana

50%
46%
14%
12%

Jumlah Anggota Keluarga 1-3 orang
4-7 orang
8-11 orang

12%
66%
22%

Jumlah Anggota Keluarga yang masih
Sekolah

0 orang
1-2 orang
3-5 orang

40%
44%
16%

Lebung Itam 18
(36%)

32
(64%)

Pekerjaan Utama Peg. Negeri Sipil/Aparat
Desa
Swasta
Petani/Nelayan/Buruh
tani

24%

16%
60%

Total
Responden
131 orang

57
(44%)

74
(56%)



Lampiran 2. Panduan FGD (Focus Group Discussion)

PANDUAN FGD

MONITORING DAN EVALUASI PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM

PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN

1. Peserta terdiri dari 5-10 orang. Setiap peserta mendapat kesempatan

untuk mengeluarkan pendapatnya (jangan ada yang mendominasi atau

diam dalam diskusi) dan dibuat suasana santai. Peserta memenuhi tipikal

informan (laki-laki dan perempuan), yaitu ada beberapa informan yang

mengetahui kondisi awal hutan, anggota masyarakat yang tidak terlibat

dalam intervensi SSFFMP dan anggota masyarakat yang diintervensi

SSFFMP

2. Tempat dan waktu sesuaikan dengan kondisi (peserta bebas dan tidak

takut berpendapat) dan kebutuhan data dan informasi.

3. Pemandu dan notulen serta alat pencatat lainnya (tape recorder)

4. Pemandu menjelaskan tujuan diadakannya FGD.

5. Pemandu menjelaskan topik dimulai dari topic umum sampai ke topik

khusus (fokus pengkajian).

6. Topik yang dibahas :

a. Kondisi hutan diwilayah masyarakat (kondisi dulu dan sekarang)

b. Persepsi masyarakat terhadap hutan (kaitannya dengan

“kepemilikan” dan pengelolaan hutan, hak ulayat/adapt dan

ketergantungan masyarakat terhadap alam sekitarnya).

c. Manfaat hutan bagi masyarakat (ekonomi, social dan lingkungan

dalam kaitan pemanfaatan flora, fauna, hasil hutan dan hasil ikutan

hutan, kontribusi laki-laki dan perempuan).

d. Sistem Pengelolaan lahan hutan (siapa saja yang terlibat).

e. Kebakaran hutan (mengapa terjadi, konversi hutan).

f. Persepsi masyarakat terhadap hutan (sekarang, khususnya

“kepemilikan, sistem pengelolaan, tanggungjawab, kemanfaatan,



keterkaitannya dengan perubahan-perubahan lingkungan social

dan fisik).

g. Harapan ke depan masyarakat terhadap hutan (desa non-

prioritas)

STOP DISINI UNTUK DESA-DESA NON-PRIORITAS

Desa Prioritas melanjutkan topic-topik selanjutnya :

h. Adanya proyek SSFFMP terkait dengan kemanfaatan hutan bagi

masyarakat, (harapan masyarakat adanya proyek).

i. Tingkat keterlibatan laki-laki dan perempuan (tantangannya dan

manfaatnya) dalam proyek.

j. Pola dan bentuk perubahan keterlibatan perempuan dalam

kehidupan kemasyarakatan (termasuk akses kelembagaan formal

dan informal).

k. Perubahan social kemasyarakatan (ekonomi, interaksi dan

solidaritas social, aspek legal, konflik social, system kepemilikan

dan pengelolaan lahan hutan)

l. Harapan ke depan setelah proyek berakhir.

7. Penutup (ucapan terima kasih).


