
South Sumatra Forest FireManagement Project
SSFFMP

Ringkasan Laporan Pencapaian Hasil Kegiatan Komponen 
GENDER

B7

Uni Eropa SumateraSelatan DepartemenKehutanan



South Sumatra Forest Fire Management Project
SSFFMP

Ringkasan Laporan Pencapaian Hasil  Kegiatan  
GENDER

oleh
Yandriani 

Gender Specialist
 Wardah

Impact Monitoring & Gender Assistant
dan

Eva Engelhardt-Wendt
International Gender Expert 

Juli 2007

South Sumatra Forest Fire Management Project Nomer Proyek :  IDN / RELEX / 1999 / 0103

Executing Authority: Departemen Kehutanan R.I.Implementing Agency: Pemerintah Daerah, Provinsi Sumatera Selatan 
Awal Proyek : Januari 2003Akhir Project : Januari 2008
PMU: Dr. Karl-Heinz Steinmann                           Dr. Ir. H. Dodi Supriadi 
Telp/fax: +62 711 377821 / 353176 E-mail: ssffmp.eu@telkom.net

i



Daftar Isi                                                                                
Hal

Daftar Singkatan

1 Gambaran Umum  1
1.1 Pendahuluan 1
1.2 Pokok Pengembangan 2
1.3 Tujuan dan hasil yang diharapkan dari pengintegrasian       gender dalam Pengelolaan  Kebakaran Hutan dan               Lahan dan untuk SSFFMP  4

1.3.1 Tingkat Komunitas (desa-desa percontohan) 4
1.3.2 Tingkat Kabupaten dan Propinsi 5
1.3.3   Tingkat SSFFMP 6

                                                   
2 Hasil dan Pencapaian 7
2.1 Pencapaian yang diperoleh      7

2.1.1 Tingkat Komunitas/Masyarakat 7
2.1. 2  Tingkat Kabupaten dan Propinsi 11

2.2 Monitoring Dampak 17
2.2.1 Partisipasi perempuan 17
2.2.2 Motivator gender mengaplikasikan kompetensi dan            memperluas area kerja 18
2.2.3 Peningkatan kualitas partisipasi wanita 18
2.2.4 Keuntungan/manfaat dari kegiatan IGAs 18
2.2.5 Peningkatan pengetahuan dan penyadaran gender dengan     lembaga stakeholder 19
2.2.6 Perempuan berkontribusi pada kegiatan LUP 19

2.3   Ringkasan dan kesimpulan 20  

3 Informasi Tambahan dan Lampiran 24
3.1 Laporan dan Dokumen Tersedia 24

ii



Daftar Singkatan
English Indonesian

AWP Annual Work Plan Rencana Kerja Tahunan
AYT Value at Risk Aset Yang Terancam
Bappeda Regional Development Planning Board Badan Perencanaan Daerah  
Bappedalda Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
BB Padi Paddy Research Agency Balai Besar Padi
BC Ratio Benefit Cost Ratio Rasio Pendapatan dan Biaya
BITHUT Ministry of Forestry regional office for Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan  

inventory and mapping (sekarang BPKH)
BPKH Ministry of Forestry regional office for Balai Pemantapan Kawasan Hutan

inventory and mapping (Previously BPKH)
BPP Office of Women Empowerment Biro Pemberdayaan Perempuan  
BPTP Agricultural Technology Assessment Agency Balai Pengkajian Technologi Pertanian, 
CD Community Development Pemberdayaan Masyarakat
CBFiM Community Based Fire Management Pengelolaan Kebakaran Berbasis Masyarakat
Dephut Ministry of Forestry Departemen Kehutanan R.I.
Dinkes Health Services Dinas Kesehatan, 
Dishutbun, Forestry and Plantation Service Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Disperindag Industrial and Trade Service Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Distan Agricultural Service Dinas Pertanian
Ds Village Desa
DPKH Directorate of Forest Fire Management Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan
EC European Commission Komisi Uni Eropa
EIA Environmental Impact Assessment Analisis Dampak Lingkungan
ENSO El Nino Southern Oscillation
EU European Union Uni Eropa
EUR Euro Euro
FA Financing Agreement Kesepakatan Pendanaan
FFEWS Forest Fire Early Warning System Sistem Peringatan Dini Kebakaran Hutan
FLB Forest Liaison Bureau Biro Kehutanan
FM Fire Management Pengendalian Kebakaran
GIS Geographical Information System Sistem Informasi Geografis
GoI Government of Indonesia Pemerintah Indonesia
GPS Global Positioning System Sistem Pemposisi Global
GRP Gender Resource Person
GTZ German Technical Co-operation Society Badan Kerjasama Teknis Jerman
HET Household Economic Training Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga (ERT)
HTI Timber Plantation Hutan Tanaman Industri
IDR Indonesian Rupiah Rupiah
ICA Weather and Fire Info Bulletin Info Cuaca dan Api 
IGA Income Generating Activity Kegiatan Peningkatan Pendapatan
IPA Initial Plan of Activities Rencana Kerja awal
IPB Bogor Agriculture Institute Institute Pertanian Bogor
IRRI International Rice Research Institute Lembaga Penelitian Padi Internasional
IMT Impact Monitoring Team Tim Monitoring Dampak
INPRES President Instruction Instruksi Presiden
ITTO International Tropical Timber Organization Organisasi Hutan Tropis Internasional
JICA Japan International Co-operation Agency Badan Kerjasama Internasional Jepang
Kab District Kabupaten
Kab BA District of Banyuasin Kabupaten Banyuasin
Kab MUBA District of Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin

iii



Kab OKI District of Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir
KADES Village Head Kepala Desa
Kec Sub District Kecamatan
Lk Male Laki-laki
LSM Non-Governmental Organization Lembaga Swadaya Masyarakat
LUP Landuse Planning Perencanaan Tata Guna Lahan
MoF Ministry of Forestry Departemen Kehutanan
MoU Memorandum of Understanding Memorandum Kesepahaman 
MSF Multi Stakeholder Forum Forum Multipihak
NGO Non-Governmental Organization Organisasi Non Pemerintahan (LSM)
OECD/DAC Organization for Economic Cooperation & Development/Development Assistance Committee
OWP Overall Work Plan Rencana Kerja Keseluruhan
P3LD Perencanaan Participatif Penatagunaan Lahan Desa
PCC Project Co-ordination Committee Komite Koordinasi Proyek
PEMDA Local Government Pemerintah Daerah
PERPU Regulation in Lieu of Law Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PKK Family Welfare Programme Program Kesejahteraan Keluarga 
PMU Project Management Unit Unit Pengelola Proyek
PPM Project Planning Matrix Matrix Perencanaan Proyek
Pr Female Perempuan
PSC Project Steering Committee Komite Pengendali Proyek
PSW Pusat Studi Wanita Women Study Center
RMU Rice Milling Unit Unit Penggilingan Padi
RS Remote Sensing Penginderaan Jauh
SAAK Fire Threat Analysis Sistem Analisa Ancaman Kebakaran
SIKLAH Forest and Land Fire Information System Sistem Informasi Kebakaran Lahan dan Hutan
SISKe Fire Spatial Information System Sistem Informasi Spasial Kebakaran
SPBK Fire Danger Rating System Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran
SPOT Satellite Pour I’Observation de la Terre
SSFFMP South Sumatra Forest Fire Management Project
Sukakeswan Paramedic Livestock Volunteer Sukarelawan Kesehatan Hewan
TA Technical Assistant Asisten Teknis
ToT Training of Trainers Pelatihan untuk Pelatih
UNSRI University of Sriwijaya, Palembang Universitas Sriwijaya Palembang
VCO Virgin Coconut Oil
WG Working Group Kelompok Kerja
WSC Women Study Center Pusat Studi Wanita 

iv



1. GAMBARAN UMUM  
1.1  Pendahuluan                                                                                 

Pendekatan gender berdasarkan pada asumsi bahwa perempuan memiliki posisi 
yang tidak dapat dirubah tanpa memiliki sudut pandang yang luas terhadap 
pembagian peran laki-laki dan perempuan serta posisi mereka dalam masyarakat. 
Adanya proses yang bertujuan untuk memaparkan hubungan kekuatan yang tidak 
berimbang dan membangun kesetaraan antara perempuan dan laki-laki yang 
memiliki kekuatan yang sama dalam pengambilan keputusan disebut dengan 
“Gender Mainstreaming” (Keharusutamaan Gender).

Kerangka kerja keharusutamaan gender di Indonesia sebagai implementasi dari 
deklarasi Beijing tahun 1995, telah menginisiasi berdirinya Biro Pemberdayaan 
Perempuan tingkat propinsi untuk mengimplementasikan peraturan yang berlaku 
di tingkat nasional.

Kerangka kerja Kementrian Pemberdayaan Perempuan tahun 2005-2009 
berkenaan dengan program pemberdayaan perempuan dan kepedulian terhadap 
anak-anak dengan memprioritaskan 6 program pokok : kesetaraan gender dalam 
masyarakat, pengembangan kelompok masyarakat yang sadar gender, 
kesehatan, ekonomi, pendidikan dan pelatihan profesional, penelitian, dan 
pengembangan, peningkatan kerjasama melalui beberapa kegiatan seperti 
sosialisasi, advokasi, dan fasilitasi gender mainstreaming, membangun 
masyarakat sadar gender, dukungan dan kepedulian terhadap anak, penghapusan 
kekerasan terhadap perempuan, penguatan kapasitas perempuan dalam bidang 
pendidikan, kesehatan, ekonomi/pekerjaan dan pengambilan keputusan.

Politik di Indonesia selama ini mengadopsi “gender mainstreaming” di atas kertas, 
namun implementasinya sebagai cross-cutting issues di semua tingkatan dan 
wilayah pengambilan keputusan baru saja dimulai. Secara umum, stakeholders di 
tingkat propinsi dan kabupaten telah mengetahui eksistensi gender mainstreaming 
di setiap sektor pembangunan sebagaimana tertera dalam INPRES No.9 / 2000. 
Namun, aplikasinya di lapangan harus terus disosialisasikan dan ditingkatkan 
secara intensif. 

Gender dikenal sebagai cross cutting issue yang harus dipertimbangkan dan 
terintegrasi di setiap pengembangan kegiatan, sebagai contoh yaitu dalam 
pengelolaan kebakaran hutan dan lahan yang berbasis masyarakat. Masyarakat 
dan organisasinya  memainkan peranan penting dalam SSFFMP.

Pengelolaan kebakaran berbasis masyarakat mencakup deteksi dan monitoring 
terhadap bahaya kebakaran, organisasi pencegah kebakaran dan penyebarannya 
serta pengembangan kelompok-kelompok masyarakat terlatih yang tahu 
bagaimana cara memadamkan api. Selain itu, laki-laki dan perempuan harus 
waspada terhadap dampak buruk yang ditimbulkan oleh api dan belajar mencari 
strategi alternatif untuk mengelola sumber daya alam lestari. Laki-laki dan 
perempuan harus terlibat dalam kampanye peningkatan kesadaran untuk merubah 
perilaku mereka dalam menggunakan api yang dianggap sebagai cara termudah 
dan termurah untuk membersihkan lahan dan menghilangkan sampah. Maka dari 
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1.2  Pokok Pengembangan                                                                                  
Pendekatan gender hendaknya menjadi perhatian dan memiliki konsekuensi untuk 
dimasukkan pada semua aspek dalam suatu proyek karena perempuan dan laki-
laki memiliki peranan, tanggung jawab dan kebutuhan yang berbeda di dalam 
masyarakat. Proyek harus dapat mengetahui kebutuhan specifik perempuan dan 
laki-laki serta apa yang sebenarnya menjadi prioritas spesifik mereka agar mereka 
dapat memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Selama pelaksanaan kegiatan,  
proyek juga harus mengumpulkan data spesifik gender untuk dapat mengetahui 
dampak yang ditimbulkan  apakah perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat 
yang sama.

Pendekatan sensitif gender pada tingkat kelompok sasaran dan kegiatan gender 
mainstreaming pada lembaga stakeholder dan organisasi diimplemenmtasi 
selama berjalannya program SSFFMP.
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itu perlu pendekatan sensitif gender sebagai pilihan di dalam memotivasi dan 
meyakinkan keikutsertaan semua potensi laki-laki dan perempuan.

Namun demikian untuk mencapai hal tersebut, sebagian besar masyarakat harus 
diperkenalkan terlebih dahulu pada konsep gender dan juga untuk lebih sensitif 
terhadap pentingnya peranan pendekatan gender dengan memasukan salah satu 
kegiatan pemadaman kebakaran yang selama ini dianggap sebagai “dunia lelaki”.  
Komponen gender SSFFMP berinteraksi dengan seluruh pelaku yang terlibat 
dalam berbagai program di tingkat yang berbeda. Stakeholders dari masyarakat, 
pegawai pemerintah, lembaga, organisasi di tingkat kabupaten dan propinsi harus 
diikutsertakan dan dilibatkan.

Ada dua pendekatan yang digunakan (top down dan botton up). Integrasi masalah 
gender adalah tugas yang harus dilaksanakan untuk semua komponen yang ada 
pada proyek. Komponen gender telah menginisiasi diskusi dan memperbaiki 
kompetensi pada perencanaan sensitif gender di lingkungan SSFFMP dan 
berbagai kegiatan telah diimplementasi untuk memastikan bahwa partisipasi 
perempuan telah meningkat di semua komponen. 

Pada saat yang bersamaan komponen gender sendiri melaksanakan program 
kerja yang telah direncanakan dan implementasi. Semua kegiatan yang telah 
dilaksanakan kemudian dievaluasi dan hasilnya sebagai acuan untuk strategi 
mengintegrasi isu-isu gender ke dalam kegiatan pengelolaan kebakaran berbasis 
masyarakat (CBFiM) yang dikembangkan. Hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut 
didokumentasikan dalam sebuah brosur kecil dengan tujuan agar  proyek-proyek 
lain dapat memperoleh gambaran dari pengalaman yang telah dilaksanakan oleh 
SSFFMP. 

Devisi gender SSFFMP  terdiri dari seorang national Gender Specialist - Indonesia 
(Yandriani) yang didukung oleh seorang Internasional Expert (Eva Engalhardt) 
serta staff pendukung lainnya seperti Wardah, Dian, Rebeka, Chandra dan tim 
peneliti dari Universitas dan NGO.
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Berdasarkan pengalaman, proyek masih menghadapi hambatan dari  pihak yang 
tidak setuju untuk peningkatan kesetaraan. Alasannya adalah kurangnya 
pendidikan, diskriminasi budaya yang masih sangat tradisional, laki-laki merasa 
takut kalah bersaing dengan perempuan atau kehilangan kekuasan dan steritip 
kepercayaan yang kesemuanya itu menjadi alasan untuk mendukung atau 
tidaknya integrasi perempuan.

SSFFMP berkomitmen dan berjuang keras untuk menciptakan kesadaran 
bersama stakeholders dan memperkenalkan pentingnya kegiatan dan intervensi 
yang sensitif gender pada semua tingkatan. Secara bersama-sama proyek telah 
membuat suatu kebijakan gender untuk perencanaan dan indikator yang spesifik 
gender. Bahkan proyek memiliki kegiatan gender dan kegiatan khusus perempuan 
untuk membantu menyeimbangkan manfaat yang belum diperoleh para 
perempuan sebelumnya di tingkat lapangan bersama para stakeholders dari 
berbagai institusi. 

Pada kenyataannya, untuk integrasi gender SSFFMP menghadapi tantangan di 
lapangan karena kegiatan pengelolaan kebakaran tampaknya tidak untuk 
perempuan.dan perempuan tidak tertarik. Namun, SSFFMP  menyadari bahwa 
perempuan juga terlibat dalam pemadaman api dan pengelolaan. Hal ini  
membuktikan betapa pentingnya keterlibatan perempuan dalam semua kegiatan 
desa.

Gender Mainstreaming diterapkan di semua tingkat institusi dan organisasi yang 
terkait dengan SSFFMP.

Sejak awal SSFFMP mengetahui betapa pentingnya isu-isu gender dari 
perencanaan proyek. PMU memiliki posisi yang penting dalam pengembangan 
dan penguatan komponen gender. PMU memberi dukungan staf untuk memiliki 
sensitif gender melalui pelatihan untuk membangun kompetensi yang dapat 
mengintegrasikan isu-isu gender di seluruh komponen proyek. Mendekati akhir, 
kebijakan gender pun diadopsi dan indikator sensitif gender dirumuskan. 

SSFFMP merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan-kegiatan gender 
dengan beragam pendekatan. Pendekatan dengan “Women-in-Development”  
(WID) digunakan untuk menginisiasi pembentukan “kelompok perempuan” untuk 
kegiatan peningkatan pendapatan. Pendekatan ini dipilih karena kegiatan 
“produksi tikar” atau “kerupuk kempelang” merupakan kegiatan tradisional yang 
digeluti oleh perempuan. Anggota kelompok dilatih cara mendesain produk, kontrol 
kualitas, pembukuan, pemasaran dan mengorganisir anggota. Mereka juga 
berpartisipasi dan ikut aktif pada kegiatan-kegiatan pameran  produk hasil dan 
mengikuti kegiatan studi banding / magang ke tempat perajin anyaman yang telah 
maju.  

Pendekatan dengan “Gender-and-Development” (GAD) diaplikasikan dalam 
kelompok laki-laki dan perempuan atau campuran. Kebanyakan kegiatan 
peningkatan pendapatan dilakukan oleh kelompok terdiri dari perempuan dan laki-
laki seperti budidaya ikan atau penggemukan ternak yang melibatkan perempuan 
dan laki-laki. Fokus dari kegiatan untuk mendapatkan kesempatan yang sama 
dalam lokakarya, pertemuan dan akses mendapatkan pelayanan dan status 
kepemilikan. Anggota kelompok perempuan diarahkan menjadi ketua dan 
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bendahara guna menandatangani kontrak dan berbagi tanggung jawab dengan 
laki-laki. Anggota kelompok laki-laki disarankan untuk mengundang dan 
mengikutsertakan perempuan di setiap diskusi, mendukung kegiatan mereka dan 
memperlakukan mereka sebagai mitra kerja.

Pendekatan “Gender Mainstreaming” (pengarusutamaan gender) di aplikasikan 
pada institusi dan organisasi yang bekerjasama dengan SSFFMP. Mereka 
diperkenalkan dan diberi pemahaman terhadap isu-isu gender dan peningkatan 
kompetensi di dalam perencanaan dan manajemen proyek yang sensitif gender. 
Proyek juga melakukan analisa kuantitatif terhadap keterwakilan staf laki-laki dan 
perempuan serta anggota kelompok sararan. Terdapat ketidak seimbangan yang 
cukup besar. Kesenjangan gender (gender gaps) dan kebutuhan spesifik gender 
teridentifikasi. Perencanaan yang berkaitan dengan isu-isu gender dan 
indikatornya diformulasikan dalam perencanaan tahunan (AWP) dengan 
pembedaan gender (gender-differentiating).

1.3 Tujuan dan hasil yang diharapkan dari pengintegrasian gender dalam Pengelolaan  Kebakaran Hutan dan Lahan dan untuk  SSFFMP.   

1.3.1 Tingkat Komunitas (desa-desa percontohan)

                                                                               
Pendekatan gender SSFFMP dilakukan dengan system button-up dan top-down 
dengan pertimbangan bahwa tiap tingkatan memiliki kepentingan tersendiri dalam 
mengadopsi konsep dan pendekatan gender. 

Tujuan :
- Perempuan dan laki-laki terlibat dalam berbagai kegiatan peningkatan 

pendapatan (IGAs)
- Perempuan dan laki-laki dapat mengetahui secara lebih baik bagaimana 

mengkalkulasikan dan mengoptimalisasikan pengeluaran terhadap 
pendapatan rumah tangga

- Perempuan dan laki-laki dapat secara aktif berpartisipasi dalam diskusi dan 
pelatihan yang berhubungan dengan CBFiM
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1.3.2 Tingkat Kabupaten dan Propinsi
Tujuan :
- Staf institusi pemerintahan terkait, MSF dan NGO diperkenalkan kepada 

konsep dan pentingnya gender pada CBFiM.
- Staf institusi pemerintahan terkait, MSF dan NGO memiliki kompetensi  untuk 

mengintegrasian  aspek gender pada pengelolaan siklus proyek. 
- Staf institusi pemerintahan terkait, MSF dan NGO dapat saling berinteraksi 

satu sama lain untuk mendukung kegiatan gender di CBFiM setelah selesainya 
SSFFMP (keberlanjutan).

- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagaimana mengorganisir 
perempuan di tingkat desa 

Hasil yang diharapkan :
- Perempuan dan laki-laki memperoleh tambahan penghasilan tambahan 

melalui IGAs
- Pasangan suami istri bersama-sama merencanakan pengeluaran 

rumahtangga dan mengatur waktu mereka untuk kegiatan produktif
- Perempuan dan laki-laki menghadiri dan berpatisipasi aktif dalam pertemuan 

yang berhubungan dengan CBFiM
- Perempuan dan laki-laki secara bersama-sama berpartisipasi aktif dalam 

pertemuan dan pengambilan keputusan di tingkat desa     
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Hasil yang diharapkan :
- Staf institusi pemerintahan terkait, Universitas, MSF dan NGO berpartisipasi 

aktif dalam pelatihan-pelatihan gender dan termotivasi untuk mengaplikasikan 
pengetahuan tentang konsep gender di wilayah kerja mereka.

- Staf institusi pemerintahan terkait, Universitas, MSF dan NGO 
mengaplikasikan instrument analisis pembedaan gender dan perencanaan di 
wilayah kerja mereka.

- Staf institusi pemerintahan terkait, Universitas, MSF dan NGO menginisiasi 
rencana dan menyelaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan gender 
secara bersama-bersama guna mencapai keberlanjutan.

Tujuan :
- Staf SSFFMP dan PMU di perkenalkan dengan konsep dan pentingnya gender 

pada CBFiM.
- Staf SSFFMP dan PMU memiliki  kompetensi dalam integrasi gender aspek di  

wilayah kerja mereka.
- Komponen Gender SSFFMP mentransfer kemampuan moderasi dan 

perencanaan kepada stakeholder lain.
- Staf SSFFMP diperkenalkan pada monitoring pembedaan gender (gender-

differentiating monitoring).

Hasil yang diharapkan :
- SSFFMP mengadopsi kebijakan gender dan integrasi aspek gender dalam 

AWP.
- Staf SSFFMP mengaplikasikan perencanaan sensitif gender dan pengelolaan 

instrumet di wilayah kerja mereka.
- Stakeholder dan counterpart mengadopsi pendekatan gender SSFFMP dan 

melanjutkan pengaplikasiannya setelah SSFFMP berakhir.
- SSFFMP membangun sistem monitoring pembedaan gender (gender-

differentiating monitoring) di daerah terpilih.

   

1.3.3   Tingkat SSFFMP
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2. HASIL DAN PENCAPAIAN  
2.1  Pencapaian yang diperoleh 
2.1.1 Tingkat Komunitas/Masyarakat

                                                                               

Pada tahun 2004 awal proyek, analisis peran gender telah dilaksanakan di tiga 
desa prioritas di Kabupaten Banyuasin, tiga desa di Kabupaten OKI dan 2 desa 
prioritas di Kabupaten MUBA. NGO dan staf universitas dilatih tentang metoda 
penelitian partisipatif yang sensitif gender dan menerapkannya selama studi 
lapangan.
  
Kesimpulan dan rekomendasi dari studi lapangan  ini menjadi dasar strategi dalam 
kegiatan-kegiatan komponen gender lebih lanjut. Tujuan dan hasil untuk seluruh 
tingkatan berkaitan kepada hasil studi lapangan ini. 
Hasil : 
- Perempuan dan laki-laki memperoleh penghasilan tambahan melalui 

kegiatan peningkatan pendapatan (IGAs).
SSFFMP mulai mengeksplorasi kegiatan peningkatan pendapatan bagi petani 
untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumberdaya alam. Tujuannya adalah 
untuk membandingkan dan menilai beragam kegiatan peningkatan pendapatan 
(IGAs) yang dimulai dengan model yang menjanjikan dan dapat direplikasi di desa-
desa lainnya. Berdasarkan hasil studi lapangan pada akhir 2004, laki-laki lebih 
banyak terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan. Walaupun kenyataannya 
perempuan dan laki-laki memiliki minat untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan 
pendapatan. Namun demikian, perempuan memiliki opini yang berbeda tentang 
kegiatan tersebut. Mereka ingin melakukan kegiatan produktif untuk mengisi waktu 
luang merka.  
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Berbagai kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat telah dimulai sejak tahun 
2005. Kegiatan pertanian yang melibatkan perempuan dan laki-laki, seperti 
pengembangbiakan kambing, penggemukan hewan ternak, budidaya ikan dan 
produksi padi dengan cara yang lebih modern. Dan kemudian dikembangkan juga 
cara pengolahan  minyak kelapa perawan (virgin coconut oil).
Ada juga kegiatan peningkatan pendapatan yang dirancang khusus bagi 
perempuan antara lain produksi kerupuk kempelang udang, kerajinan anyaman 
tikar, dan sistem pertanian terpadu.
Kelompok-kelompok wanita dibentuk di desa-desa prioritas dan memiliki struktur 
kepengurusan ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa divisi lainnya dan 
sekarang kelompok juga mengembangkan kegiatan simpan pinjam dan warung 
saprodi. Kelompok diundang untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan 
pelatihan untuk kegiatan peningkatan pendapatan, termasuk teknis penanganan 
kesehatan ternak, pertanian terpadu, dan pembukuan. Mereka juga menerima 
pengetahuan dan keterampilan di bidang kepemimpinan, partisipasi, on the job 
training, studi banding, dan lainnya.
Dalam rangka diseminasi kegiatan, beberapa model IGAs telah diadopsi oleh 
kecamatan lain untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan api.
Ada juga kelompok-kelompok perempuan yang tumbuh dengan sendirinya dan 
difasilitasi dibina oleh stakeholder lain seperti PKK dan pemerintah kabupaten 
setempat. Tindak lanjut kegiatan dilakukan sambil berjalan dan berdasarkan 
pengalaman serta mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari berbagai kegiatan 
yang berbeda.  

Hasil : 
- Perempuan dan laki-laki  yang mengikuti pelatihan Ekonomi Rumah 

Tangga (ERT) mengatur pendapatan rumahtangga secara bersama-
sama. 

Kegiatan peningkatan pendapatan hanyalah satu elemen dari strategi SSFFMP 
yang merupakan sumber pendapatan alternatif agar kebutuhan untuk pembersihan 
lahan dalam produksi padi berkurang. Komponen gender SSFFMP berkolaborasi 
sangat dekat dengan komponen CD selama identifikasi dan perencanaan IGAs. 
Berbagai kegiatan yang berhubungan dengan implementasi, monitoring, dan 
dukungan telah diserahkan ke pihak lain, seperti Disperindag, Disbun, Distan, BPP, 
PKK dan NGOs.
Proyek telah membantu kelompok-kelompok IGAs melalui pelatihan-pelatihan 
dalam ekonomi rumah tangga, in house training, kunjungan lapangan dan 
menindaklanjuti kunjungan yang dilakukan oleh institusi pemerintah terkait, NGO, 
dan lembaga lainnya.
Diseminasi tentang fase berakhirnya proyek dan kebutuhan untuk struktur yang 
berkelanjutan perlu terus dikembangkan.
Untuk mendukung dan mengembangkan IGAs khususnya pada kelompok-
kelompok perempuan, dilakukan kunjungan reguler yang dilaksanakan oleh NGO 
dan SSFFMP, membantu dalam mempromosikan hasil produksi dan memberikan 
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Hasil : 
- Perempuan dan laki-laki turut serta dan berpartisipasi aktif dalam 

pelatihan dan pertemuan yang berkaitan dengan CBFiM.

Perempuan telah telibat dalam kegiatan pengelolaan kebakaran misalnya dengan 
membantu membawakan air, atau mengatur anggota keluarga dan masyarakat., 
namun mereka belum pernah mendapatkan pelatihan tentang pencegahan atau 
bagaimana mengimplementasi dan mengkoordinasi kegiatan pemadaman 
kebakaran di lapangan. Hasil studi lapangan secara partisipatif mengemukakan 
bahwa perempuan meminta  agar mereka dimasukkan sebagai peserta dalam 
pelatihan pemadaman kebakaran.

Berbagai pelatihan telah dilaksanakan di berbagai tingkatan yang berbeda untuk 
meningkatkan kesadaran dan motivasi laki-laki dalam mengintegrasikan 
perempuan ke berbagai kegiatan yang didominasi kaum laki-laki.

Peranan dan potensi perempuan dibahas secara lebih mendalam dan pada 
akhirnya perempuan pun diikutsertakan dalam pelatihan. Perempuan  mulai aktif 
ambil bagian dalam pelatihan pemadaman kebakaran bersama laki-laki, belajar 
mematikan kobaran api. Hal yang mengejutkan adalah, tanpa rasa takut  mereka 
masuk ke kobaran api untuk memadamkannya, dan mereka memakai pakaian dan 
sepatu pelindung sama dengan laki-laki. Mereka pun diberikan modul pelatihan 
sebagai tolak ukur bagi pengembangan mereka. 

kesempatan mereka untuk ikut serta dalam pameran di tingkat kabupaten, propinsi 
hingga nasional.
Pada tahun 2004, SSFFMP menyelenggarakan ToT Ekonomi Rumah Tangga 
(ERT) di tiga kabupaten prioritas. Para peserta merupakan perwakilan dari institusi 
pemerintah terkait, universitas dan NGO. Sekarang, tiap kabupaten prioritas 
memiliki fasilitator ERT dan sebagian dari mereka telah memiliki pengalaman 
dalam memfasilitasi ERT untuk  pasangan suami istri di tingkat desa.
Tahun 2005, SSFFMP melaksanakan ERT untuk tingkat desa yang di dukung 
sepenuhnya oleh SSFFMP namun sejak tahun 2006 ERT dilaksanakan melalui 
kerjasama dengan institusi pemerintah, PKK dan BPP tingkat kabupaten. Misalnya 
ERT di Talang Lubuk Banyuasin, Dabuk Rejo OKI dan Muara Medak MUBA.  
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Pada pertemuan LUP yang merupakan kegiatan lainnya yang berhubungan 
dengan CBFiM dimana perempuan memperlihatkan keterlibatan mereka di dalam 
kegiatan produksi pertanian walaupun secara tradisional mereka tidak mewakili 
keluarga di masyarakat. Lokakarya penyadaran peran gender juga 
diselenggarakan untuk kepala desa, BPD, tokoh agama dan masyarakat, serta 
masyarakat lainnya yang juga terlibat dalam kegiatan LUP di tingkat desa. 
Permasalahan lahan biasanya menjadi tanggung jawab laki-laki karena ada 
anggapan bahwa perempuan tidak tertarik dalam setiap permasalahan lahan 
karena mereka sendiri tidak memiliki status kepemilikan lahan. Namun pada 
kenyataannya jumlah kehadiran perempuan pada tiap pertemuan LUP di tingkat 
desa mencapai 20%.

Hasil: 
- Perempuan dan laki-laki mengorganisir dan berpartisipasi dalam 

berbagai pertemuan dan kegiatan tingkat desa.

Pada awal proyek, pertemuan-pertemuan resmi dan pelatihan teknis seringkali 
dianggap sebagai “dunia lelaki”. 

Secara turun temurun, laki-laki mewakili rumah tangganya di depan public, 
memberi kontribusi pada diskusi dan mengambil keputusan atas nama keluarga. 
Pola seperti ini ditemukan selama melakukan studi lapangan di desa-desa prioritas. 
Studi juga menemukan bahwa perempuan lebih bertanggung jawab namun 
membutuhkan lebih banyak pengetahuan dan keterampilan. Pemillihan “Motivator 
Desa” dari desa-desa prioritas yang dilatih dan dilibatkan sebagai peserta pada 
beberapa lokakarya. Di setiap pelatihan dan lokakarya untuk motivator dibuat 
tindaklanjut kebutuhan pelatihan bagi mereka dan diakhiri dengan rencana kerja, 
tujuan dan indikator dampak. 

Para peserta saling bertukar pengalaman dari kegiatan yang dilakukan yang 
sebelumnya telah direncanakan pada lokakarya sebelumnya. Mereka 
diperkenalkan pada konsep gender dan penggunaan beberapa alat analisis 
gender. Mereka juga mendapatkan pelatihan moderasi, visualisasi, dan 
kemampuan dasar organisasi kelompok. Tujuan pelatihan ini adalah untuk 
meningkatkan keterampilan dan percaya diri serta memberikan pengetahuan 
dalam mengajak perempuan untuk hadir pada pertemuan desa, memberikan 
kontribusi dalam diskusi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. 
Mereka pun diberikan kesempatan untuk menyebarkan informasi dan mengadakan 
pertemuan yang berhubungan dengan CBFiM.



Terdapat perubahan perilaku motivator desa yang dapat dilihat selama 
lokakarya berlangsung. Mereka belajar untuk berdiri dihadapan banyak 
orang dan mempresentasikan permasalahan atau hasil diskusi. Mereka 
terbiasa menulis perencanaan dan evaluasi pada lembaran kartu 
METAPLAN. Hal ini merupakan pembelajaran yang harus dilakukan 
mereka selama mengikuti lokakarya dan pelatihan yang diselenggarakan 
oleh SSFFMP sehubungan dengan CBFiM. Hal yang penting adalah 
melibatkan kepala desa pada pelatihan gender di tingkat 
komunitas/masyarakat, sehingga mereka dapat mengerti dan 
mendukung kegiatan yang berwawasan gender di tingkat desa. Para 
kepala desa bertanggung jawab untuk membuat dan menyebarkan 
undangan untuk berbagai jenis pertemuan. Perempuan dapat hadir dan 
ikut serta bila diundang. Mereka memerlukan  dukungan dan 
penghargaan dari masyarakat dan kepala desa. 
 

2.1. 2  Tingkat Kabupaten dan Propinsi
Hasil :
- Staf dari institusi pemerintah terkait, Universitas, MSF dan NGO 

berpatisipasi aktif dalam pelatihan gender dan termotivasi untuk 
mengaplikasikan pengetahuan di lingkungan kerja mereka.

Stakeholder di tingkat kabupaten dan propinsi diundang untuk berpartisipasi dalam 
lokakarya gender yang diadakan oleh SSFFMP. Stakeholder yang diikutsertakan 
adalah staff dari Dishut, Disbun, Distan Bappeda, Bappedalda, PMD, PSW, 
Disperindag, BPP, PKK, BPTP dan NGO.
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Hasil : 
- Staf dari institusi pemerintah terkait, MSF, Universitas dan NGOs 

mengaplikasikan instrumen analisa perbedaan gender dan 
perencanaanya di lingkungan kerja mereka.

Stakeholder dari kabupaten dan propinsi diperkenalkan pada analisa dan 
perencanaan target group yang sensitif gender. Pengintegrasi aspek gender  
dalam managemen siklus proyek pun diperkenalkan dan digunakan peserta 
sebagai suatu kasus. 

Tujuannya agar mereka dapat mengaplikasikan instrument sensitif gender pada 
tugas-tugas mereka. Mereka juga diarahkan untuk dapat membantu rekan kerja 
mereka. 

MSF yang merupakan sentral jaringan kerja SSFFMP, masing-masing memiliki 4 
kelompok kerja, dan di setiap kelompok kerja (Pokja) menyatakan setuju untuk 
menunjuk satu orang perwakilan sebagai “Gender Resource Persons”. Gender 
Resource Persons diikutsertakan dalam berbagai pelatihan gender sehingga 
mereka dapat memberitahu dengan lebih spesifik tentang isu dan pendekatan 
gender kepada anggota pokjanya. Tugas mereka seperti layaknya “pengawas” 
untuk mendukung integrasi isu-isu gender dalam perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi.

Berbagai pelatihan dilaksanakan untuk meningkatkan penyadaran gender, 
pengetahuan dan kompetensi mereka. Pendekatan gender diperkenalkan dan 
peserta mengetahui bagaimana mendukungnya di dalam kegiatan. Alat analisis 
peran gender dalam CBFiM pun dikembangkan dan diaplikasikan. Meskipun pada 
awalnya ada keraguan pada diri peserta namun para peserta diyakinkan bahwa 
perempuan memegang peranan penting dalam CBFiM dan harus diintegrasikan di 
seluruh kegiatan proyek. Sebagian besar dari peserta tertarik dan turut serta 
memberikan tanggapan pada kegiatan yang berkaitan dengan gender dimana 
mereka terlibat di dalamnya.



Hasil :
- Staf dari institusi terkait, universitas, MSF dan NGOs menginisiasi, 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan 
gender untuk mencapai keberlanjutan.

Survei lapangan merupakan kegiatan awal dari komponen gender SSFFMP. 
Peneliti yang berasal dari Universitas Sriwijaya , dan anggota NGO lokal dilatih 
oleh seorang tenaga ahli internasional dengan metode pendekatan partisipatif 
yang sensitif gender. Tiga desa percontohan / prioritas digunakan sebagai  studi 
kasus untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan data.
 
Lokakarya gender yang diselenggarakan  SSFFMP  dan anggota NGO terpilih 
menjadi jaringan kerja. Berbagai lembaga dan institusi pemerintahan juga ikut 
dalam brainstorming dan latihan peningkatan penyadaran peran gender. 
Hubungan yang akrab terjalin selama implementasi kegiatan. Staf SSFFMP dan 
pemerintah serta anggota NGO saling bekerjasama memprakarsai dan 
menindaklanjuti kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. 

Para Stakeholder diikutsertakan pada kegiatan gender agar mereka dapat 
mengenal berbagai kegiatan komponen gender dan dapat membantu bilamana 
diperlukan. Petugas penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian bertemu dengan 
anggota NGOs dan para motivator desa. Mereka membangun kontak langsung 
untuk mendukung sistem yang bisa bertahan lebih lama dari keberadaan 
SSFFMP.

Hasil : 
- SSFFMP mengadopsi kebijakan gender dan integrasi aspek gender 

pada Rencana Kerja Tahunan (AWP)

Staf SSFFMP diundang dalam pertemuan rutin yang dilakukan oleh gender 
componen untuk membangun kompetensi dan mengetahui berbagai upaya yang 
dikembangkan. Mereka juga berpartisipasi dalam lokakarya untuk perkembangan 
integrasi gender pada organisasi mereka.

Tahun 2004 merupakan tahun pertama diselenggarakannya lokakarya penyadaran 
peran gender bagi seluruh komponen SSFFMP. Para peserta melakukan curah 
pendapat/brainstorming bagaimana mereka dapat mengintegrasikan isu-isu 
gender ke wilayah kerja mereka masing-masing. Isu ini kemudian tertuang pada 
Rencana Kerja Tahunan (AWP) 2005. Kebanyakan indikator diformulasikan dalam 
pembedaan gender (gender differentianting). Setiap tahun, implementasi kegiatan 
yang berkaitan dengan gender dibahas dan perencanaan baru juga didiskusikan. 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, PMU SSFFMP mendukung komponen 
gender dan memberikan contoh yang mengagumkan untuk pengelolaan proyek 
yang sensitif gender. PMU membuat undangan pertemuan dan memberikan 
kontribusi untuk topik gender. Pada pertemuan di bulan September 2005, 
pertemuan tersebut menghasilkan sebuah kebijakan gender.
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Kebijakan Gender SSFFMP
1. SSFFMP dan stakeholder mengetahui pentingnya melibatkan 

perempuan dan laki-laki secara aktif dalam pengelolaan kebakaran 
dan sumber daya alam berkelanjutan yang berbasis masyarakat.

2. Semua intervensi proyek mengintegrasikan peran gender untuk 
meningkatkan partisipasi aktif perempuan dan pemberdayaannya.

3.  Pembedaan gender dan indicator dijelaskan dan dimonitor secara 
konstan.

4. Perubahan dan pengaruh sehubungan dengan kegiatan proyek yang 
sensitive gender dinilai dan disimpulkan untuk kemajuan lebih lanjut. 
Manfaat yang dipelajari dan didokumentasikan.  
(Palembang, September 2005)

Hasil : 
- SSFFMP membangun sistem monitoring pembedaan gender (gender-

differentiating monitoring) di daerah terpilih.
Partisipasi aktif perempuan dan laki-laki di seluruh kegiatan proyek diadopsi 
sebagai tugas yang diintenkan bagi seluruh komponen proyek.  Pada tahun 2005 
diadakan pertemuan bagi staf dan counterparts SSFFMP untuk membahas 
monitoring pembedaan gender (gender differentiating monitoring). Seorang 
mahasiswa  internasional mempresentasikan hasil terhadap monitoring partisipasi 
perempuan dari April hingga Juli 2005 . Dia melihat keterlibatan peserta dari daftar 
hadir terhadap seluruh kegiatan yang diselnggarakan oleh proyek seperti 
lokakarya,  pertemuan dan pelatihan. Dia menyatakan bahwa secara umum, 
SSFFMP telah memenuhi semua indikator yang dirumuskan dalam AWP 2005. 
Perempuan terlibat dalam lokakarya dan pertemuan di tingkat desa, namun tidak 
banyak terlibat dalam pelatihan keterampilan dan pelatihan yang bersifat tekhnis.   
Di tingkat desa integrasi perempuan mencapai 20%-30% cukup mudah dicapai, 
namun kuantitas keterlibatan perempuan di tingkat kabupaten masih tergolong 
sedikit, seperti keanggotaan dalam kelompok kerja MSF. Hal ini mungkin 
disebabkan karena anggota MSF ditunjuk dari pemerintahan kabupaten yang 
mayoritas adalah laki-laki. 
Sekarang ini, seluruh daftar hadir untuk semua kegiatan SSFFMP memasukkan 
dua kolom untuk membedakan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. Hal ini 
untuk memudahkan dokumentasi data tentang keterwakilan perempuan dalam 
berbagai kegiatan lapangan.  Perkiraan kuantitatif juga ditambahkan. 
Monitoring Dampak menjadi bagian penting di tahun 2006, sehingga dibentuklah 
tim Monitoring Dampak dan tiga komponen proyek di gunakan untuk merumuskan 
rangkaian dampak (impact chain) dan indikatornya. Pengumpulan data dilakukan 
untuk  komponen gender, CD dan LUP. 
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Hasil :
- Staff SSFFMP mengaplikasikan instrumen untuk perencanaan dan  

pengelolaan  yang sensitif gender di lingkungan kerja mereka.

Sebagian besar komponen proyek mengintegrasikan isu-isu gender. Bahkan 
komponen pemadam kebakaran telah berhasil melatih regu pemadam kebakaran 
khusus perempuan. Hanya pada komponen GIS yang belum berhasil menemukan 
tenaga ahli perempuan yang mampu menangani kebutuhan teknis GIS. Terjalin 
kerjasama yang erat antara unit gender dan pemberdayaan masyarakat (CD), pada 
kenyataannya komponen CD lah yang pertama kali memulai kegiatan peningkatan 
pendapatan.  Studi di lapangan menyatakan bahwa sebelum diadakannya 
lokakarya penyadaran peran gender, perempuan secara resmi tidak terlibat dalam 
pertemuan dan pelatihan yang berhubungan dengan IGAs bersama anggota 
kelompok laki-laki. Pada lokakarya diketahui bahwa perempuan memberi 
kontribusi cukup besar dalam pekerjaan ketika mengimplementasi suatu kegiatan 
tapi mereka tidak berpartisipasi dalam pelatihan dan tidak memiliki kekuatan 
sebagai penentu keputusan. Tapi setelah lokakarya penyadaran dilaksanakan, 
akhirnya kelompok laki-laki sepakat untuk mengajak perempuan dalam berbagai 
pertemuan dan pelatihan serta berbagi tanggung jawab untuk mengelola kegiatan 
secara keseluruhan seperti aset kepemilikan ternak. 

Kegiatan lain di tingkat desa yang juga melibatkan perempuan adalah kegiatan 
LUP. Ada tiga kegiatan besar yang diimplementasikan oleh komponen LUP, yakni 
Komite P3LD/Perencanaan Partisipatif Penatagunaan Lahan Desa, Tim Teknis, 
dan Tim Perumus (Legal Drafting). Tiga desa percontohan untuk implementasi 
kegiatan LUP melibatkan 20% perempuan. Perempuan turut ambil bagian dalam 
pertemuan dan memberikan kontribusi untuk pengambilan keputusan. Mereka juga 
dikenalkan dengan GPS dan perlengkapan LUP lainnya bersama laki-laki dan 
berpartisipasi secara aktif dalam pengukuran batas-batas desa.
Hasil : 
- Stakeholder dan counterpart mengadopsi pendekatan dan kompetensi 

gender SSFFMP serta melanjutkan aplikasinya setelah SSFFMP 
berakhir.

Komponen gender berinteraksi dengan institusi terkait seperti PKK, BPP, Dinas  
Pertanian dan Kehutanan sejak awal kegiatan. PKK di Kabupaten OKI terlibat 
secara aktif dalam penguatan kelompok-kelompok perempuan dan 
mengembangkan pasar dengan mendirikan “warung promosi” untuk 
mempromosikan produk para pengrajin. Penyuluh pertanian berwenang untuk ikut 
meningkatkan penghasilan melalui kegiatan peningkatan pendapatan bidang 
hortikultura dan  budidaya ternak. Kerjasama dalam rangka keberlanjutan dirintis 
antara SSFFMP dan Dinas Pertanian & Peternakan di Kabupaten MUBA dengan 
MoU untuk pendampingan, penyuluhan, dan perguliran ternak di masa yang akan 
datang.

Selama tahap akhir kontrak, kegiatan SSFFMP diintensifkan pada tingkat provinsi 
dengan Biro Pemberdayaan Perempuan (BPP) yang dibentuk pada akhir tahun 
2005 di tingkat pemerintah. Dengan mandatnya, BPP mengedepankan aspek 
gender sebagai suatu tugas strategis di seluruh instansi teknis pemerintahan. BPP 
mempunyai anggaran tersendiri dengan 37 orang  karyawan yang bekerja di 
dalamnya. Pada tahun 2006 belum jelas bagaimana BPP dapat 
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mengimplementasikan mandatnya dan sejauh mana BPP bisa melakukan 
intervensi ke dalam departemen lainnya. "Diseminasi Informasi" merupakan 
aktivitas utama BPP. Para karyawan tergolong baru dan belum diperkenalkan 
kepada pendekatan gender secara detil. Mereka kurang memiliki kompetensi di 
bidang gender yang berkaitan dengan konsep dan implementasi.

Komponen gender SSFFMP mengidentifikasi bahwa BPP merupakan suatu badan 
yang diberi mandat dan melanjutkan berbagai kegiatan gender yang telah diinisiasi 
oleh proyek. Keberlanjutan untuk kegiatan yang sedang berlangsung maupun 
untuk kegiatan di masa yang akan datang bisa dicapai. Sebagai contohnya, 
mandat BPP dapat digunakan untuk menyelenggarakan lokakarya penyadaran 
peran gender bagi institusi stakeholder di tingkat kabupaten. Untuk membangun 
kompetensi dalam penyusunan perencanaan dan anggaran yang sensitif gender. 
BPP memiliki anggaran tersendiri guna mendukung berbagai kegiatan SSFFMP di 
tingkat kabupaten. Para karyawannya juga bisa melobi agar seluruh kegiatan 
gender dapat terintegrasi dan didanai oleh institusi pemerintah lainnya. BPP juga 
dapat menyelenggarakan lokakarya dan pelatihan untuk membangun kompetensi 
gender di berbagai tingkatan dalam institusi mereka dan institusi lainnya. 

Itulah sebabnya mengapa komponen Gender telah menawarkan bantuan kepada 
BPP guna pengembangan strukturnya, sebagai contoh, dengan mengadakan 
pelatihan di bidang penyadaran gender dan kompetensi bagi staf BPP di tingkat 
propinsi. SSFFMP juga menawarkan untuk memfasilitasi pertemuan dan pelatihan 
lainnya yang diorganisir oleh BPP. 

Organisasi perempuan seperti halnya PKK merupakan organisasi perempuan 
yang sangat besar di Indonesia dengan tradisi yang turun-temurun dimana 
perempuan di tingkat desa hingga tingkat propinsi memiliki keterwakilan tersendiri 
selaku istri. Sebagai contoh, istri kepala desa dengan sendirinya akan menjadi 
ketua PKK di tingkat desa. Hal ini berarti, pimpinan PKK tidak dipilih atau ditunjuk 
berdasarkan kualifikasi melainkan berdasarkan pada status pernikahan mereka.

PKK memiliki hubungan yang baik dengan kaum perempuan atau ibu-ibu di tingkat 
kecamatan dan desa dan SSFFMP telah menjalin hubungan yang erat dengan 
PKK untuk mengintegrasikan kegiatan CBFiM ke dalam perencanaan PKK 
berdasarkan pendekatan Women in Development (WID) dan PKK masih 
membutuhkan lebih banyak pengetahuan dan keterampilan di bidang gender. 
Itulah sebabnya mengapa SSFFMP memfasilitasi ToT Penyadaran Gender untuk 
wakil-wakil PKK dari seluruh kabupaten. Tindak lanjut kegiatan ini merupakan 
mandat BPP untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di tingkatan yang 
lebih lanjut.
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Indikator

Partipasi perempuan
Motivator gender mengaplikasikan kompetensi dan memperluas area kerjanya

kualitas partisipasi perempuan meningkat

Keuntungan/ manfaat dari kegiatan IGAs 
Penyadaran Gender lembaga stake holder meningkat 

Perempuan berkontribusi dalam kegiatan LUP

Alat pengumpulan data

daftar hadir

Matrik monitoring dari hasil lokakarya

Penilaian melalui kuisioner pada saat pertemuan 
Motivator menilai verifikasi proyek pada 2 desa di tiap kabupaten

Data studi tersedia : Survey desa, laporan Jutta, PSW
Pembukuan kelompok

Kuisioner yang di berikan kepada counterpart yang menjadi peserta pada kegiatan gender 
Jumlah perempuan pada kegiatan LUP di tingkat desa (4 desa di 3 kabupaten)

Seberapa sering/frekuensi
Tiap pertemuan

Sekali dalam setahun

Sekali dalam setahun

Sekali dalam setahun

Setelah musim atau siklus perguliran dalam 2 thn
Pada tahun 2006

Sekali dalam setahun

Oleh siapa

Penyelenggara

Penyelenggara (Tim Gender)

Motivator (minimal 50%)

Lokakarya Motivator Tim proyek (Ade. KHS,Wardah)+ narasumber luar

Gender : 4 kelompok CD : 4 Kelompok

Tim Gender (dapat dibantu konsultan dari luar)

Tim LUP

Ringkasan dan dokumentasi data
Komponen LUP, CD, Gender
Seksi gender

Penyelenggara dan tim Service contract

LSM + Gender (Yani), CD (Djoko)

Tim Gender

Tim LUP

Seberapa sering

6 bulan /akhir juni
Sekali dalam setahun

Sekali dalam setahunAkhir 2006July 2007

2 kali data terbaru 2005/6/7

Sekali dalam setahun

Sekali dalam setahun

Oleh siapa

Ade/Wardah

Ade/Wardah

Penyeleng-gara dan konsultan

Konsultan IMT

Wardah

Ade

Tabel indikator

2.2 Monitoring Dampak 
Gender komponen, terpilih untuk mengimplementasikan monitoring dampak. Hal 
ini merupakan suatu kesempatan untuk dapat mengembangkan strategi yang 
inovatif. Pada tahun  2006, seorang  tenaga ahli internasional mendukung tim 
Monitoring Dampak untuk merumuskan rangkaian dampak (impact chain), yang 
mana salah satunya ditujukan untuk kegiatan komponen gender. Tim Monitoring 
Dampak dan tim gender telah mengembangkan indikator  berdasarkan impact 
chain yang telah diformulasi sebelumnya. Berbagai kegiatan telah  dilaksanakan 
untuk mendukung monitoring dampak bagi komponen gender. Hasil  dan 
pencapaiannya berdasarkan indikator komponen gender di jalaskan berikut ini :

2.2.1 Partisipasi perempuan
Partisipasi perempuan  diukur sebagai data kuantitatif  untuk 3 komponen SSFFMP 
(CD, LUP, Gender) melalui daftar hadir yang dilakukan sejak bulan Januari 2006. 
Hasil yang diperoleh menunjukkan, persentase keterlibatan perempuan dalam 
kegiatan SSFFMP berdasarkan rerata divisi adalah 24% untuk kegiatan CD, 20 % 
kegiatan LUP, dan 57 % kegiatan gender. Sementara kegiatan yang banyak 
melibatkan perempuan adalah pelatihan dan pertemuan (Data sampai Desember 
2006).
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2.2.2 Motivator gender mengaplikasikan kompetensi dan memperluas area               
kerja

2.2.3 Peningkatan kualitas partisipasi wanita

2.2.4 Keuntungan/manfaat dari kegiatan IGAs 

Sejak tahun 2004, SSFFMP  telah melatih para motivator desa. Setiap desa 
prioritas memiliki 1-3 motivator (perempuan dan laki-laki). Untuk indikator ini, data 
dikumpulkan melalui matrik hasil monitoring dan penilaian melalui kuisioner pada 
lokakarya motivator desa. Hasil dari matrik monitoring 2005 dan 2006 menunjukkan 
bahwa keterlibatan motivator pada komponen (LUP,FM,CD T&A,IGAs,Gender dan 
kegiatan  lainnya) di atas 30%. 

IMT juga menyebarkan kuisioner sebagai penilaian bagi 23 orang motivator. 
Sebagian besar motivator memaparkan bahwa mereka memiliki pengetahuan 
gender dan bagaimana mengimplementasikannya diberbagai kegiatan di  tingkat 
desa. Kuisioner itu sendiri terdiri dari pengetahuan gender, kemampuan fasilitasi, 
dukungan terhadap perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan desa, 
partisipasi pertemuan, kerjasama dengan pemerintah setempat dan dukungan 
terhadap kegiatan IGAs.

SSFFMP juga memfokuskan data kualitatif  partisiapasi perempuan  selain data 
kuantitatif yang dikumpulkan dari dari daftar hadir.

IMT membagikan kuisioner sebagai penilaian bagi motivator.Hal ini dilakukan atas 
pertimbangan bahwa motivator tinggal menetap dan ikut terlibat dalam berbagai 
kegiatan di tingkat desa. Hasil menunjukkan bahwa motivator mengamati lebih dari  
50 % perempuan terlibat pada kegiatan di tingkat desa, seperti pertemuan dan 
memberikan masukan/kontribusi untuk pengambilan keputusan. 

Berdasarkan pengalaman, kualitas partisipasi perempuan juga dapat  dilakukan 
dengan pengamatan langsung. Untuk memperoleh pandangan yang objektif, pada 
tahun 2007 IMT didukung oleh seorang peneliti antropholog dan peneliti dari 
Universitas Sriwijaya  mengadakan sebuah studi mengenai integrasi gender.

SSFFMP telah mengembangkan empat kelompok perempuan untuk  IGAs seperti 
kelompok pengrajin tikar purun  di Desa Ulak Kemang OKI, sistem pertanian 
terpadu di Desa Bayat Ilir MUBA, Produksi minyak  kelapa murni (VCO) di Desa 
Talang Lubuk Banyuasin dan produksi kerupuk kempelang dan pertenian 
holtikurtura di Desa Upang, Banyuasin.  

Sejak tahun 2004/2005 SSFFMP memfasilitasi pelatihan (Secara teknis dan non 
teknis) bagi kelompok-kelompok tersebut. NGO aktif melakukan pembinaan secara 
reguler ke desa-desa prioritas. Dan setelah musim panen atau siklus produksi, 
NGO  mengumpulkan data termasuk data kondisi keuangan kelompok kemudian 

.  

Sejak adanya intervensi SSFFMP, status keuangan kelompok rata-rata meningkat 
di atas 20 % per tahun. Peningkatan signifikan yang terjadi pada kelompok tertentu 
dikarenakan kelompok tersebut memperoleh bantuan dana bergulir dari institusi 
pemerintah. Untuk membantu kelompok  dalam mengatur keuangan dan 
administrasi lainnya, NGO dilibatkan dalam pendampingan setiap bulannya 

melaporkannya ke IMT untuk diolah lebih lanjut
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dengan mengadakan pertemuan guna membahas kemajuan, permasalahan dan 
pemecahannya, status mengenai keuangan kelompok serta  tindak lanjut terhadap 
kondisi yang ada. 

SSFFMP juga menjalin dan memperkuat hubungan dengan institusi terkait untuk  
IGAs, khususnya di tingkat kabupaten. BPP, PKK, Dishutbun, Distan, Dinkes dan 
Disperindag dan mereka mendukung implementasi IGAs di desa-desa prioritas 
SSFFMP yang diperkenalkan oleh proyek selama 2005-2007. Sebagai tindak lanjut 
pembinaan untuk keberadaan kelompok-kelompok IGAs tersebut, Institusi 
pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan IGAs yang 
telah di perkenalkan dan difasilitasi oleh SSFFMP.

        
Sejak tahun 2004, komponen gender melibatkan para stakeholder di tingkat 
propinsi dan kabupaten. Mereka berasal dari institusi pemerintah terkait, NGO, 
Pusat Studi Wanita, dan lain-lain. Daftar peserta didokumentasikan dan 
berdasarkan hal tersebut IMT menyebarkan kuisioner kepada orang-orang yang 
terlibat dalam kegiatan gender. Berdasarkan penilaian  yang diberikan, stakeholder 
menjelaskan  bahwa mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai 
gender, termasuk di dalamnya gender mainstreaming sejak SSFFMP 
menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya yang berkaitan dengan gender. 
Mereka juga menginformasikan mengenai konsep gender yang telah diaplikasikan 
pada institusi mereka. Perempuan terlibat dalam perencanaan, implementasi, 
evaluasi dan monitoring.

Data kuantitatif telah dikumpulkan di 3 desa prioritas SSFFMP. (Muara Medak, 
Talang Lubuk, dan Ujung Tanjung) melalui kuisioner yang di sebarkan kepada 
orang-orang yang terlibat dalam kegiatan LUP di tingkat desa (Komite P3LD,Tim 
Teknis,Tim perumus). Hasil  menunjukkan  bahwa 20% perempuan terlibat dalam 
berbagai kegiatan . 

Melalui pengamatan langsung, tim LUP menjelaskan bahwa perempuan juga 
berpartisipasi secara aktif dalam pertemuan dan memberikan pendapat dalam 
pengambilan keputusan.

2.2.5 Peningkatan pengetahuan dan penyadaran gender dengan lembaga 
stakeholder 

2.2.6 Perempuan berkontribusi pada kegiatan LUP

LUP 
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2.3 Ringkasan dan kesimpulan                                                                                 
Struktur dan proses komponen gender SSFFMP dapat digunakan sebagai studi 
kasus untuk suatu contoh kesuksesan bagaimana mengaplikasikan  pendekatan 
gender dan gender mainstreaming yang diintegrasikan pada kegiatan yang 
nampaknya sudah menjadi “dunia laki-laki”, pemadam kebakaran, dan 
pengelolaan kebakaran hutan. 

Pada awalnya, ada beberapa pihak yang tidak sepakat dan bertentangan terhadap 
integrasi perempuan di seluruh tingkatan kegiatan SSFFMP. Sebagian besar 
institusi pemerintah dan NGOs yang berhubungan dengan proyek, mayoritas 
merupakan karyawan laki-laki dan hanya sejumlah kecil perempuan yang 
berkualitas dan memenuhi kualifikasi. “Mengapa kita harus mengirim perempuan 
yang lemah lembut ke dalam kobaran api ?” adalah sebuah pertanyaan umum yang 
seringkali dilontarkan. Kemuadian dijelaskan bahwa pendekatan berbasis 
masyarakat harus merefleksikan kebutuhan gender secara spesifik. 

Komponen gender mengaplikasikan dan mengembangkan “alat gender”. Langkah 
awal penting yang diambil adalah analisa gender secara partisipatif di 8 desa 
percontohan sebagai dasar untuk langkah selanjutnya. Dari sini kemudian 
dijelaskan bahwa terdapat kebutuhan dan kapasitas yang berbeda antara 
perempuan dan laki-laki yang berhubungan dengan CBFiM dan kegiatan IGAs. 
Hasil dan rekomendasi studi tersebut dipublikasikan dan menjadi bahasan di 
tingkat stakeholder SSFFMP. CBFiM digunakan sebagai contoh untuk 
memperkenalkan stakeholder pada pendekatan gender. 

Penelitian di lapangan memberikan gambaran dasar bagi tiap desa berdasarkan 
implementasi kegiatan. Kegiatan peningkatan pendapatan (IGAs) yang 
menampung minat perempuan diidentifikasi dan diinisiasi oleh SSFFMP.  
Motivator desa diundang pada lokakarya dan pelatihan yang rutin diselenggarakan 
oleh SSFFMP. Mereka dilatih keterampilan dalam memoderasi secara partisipatif. 
Mereka juga belajar bagaimana cara merencanakan dan mengevaluasi berbagai 
kegiatan. Keterampilan yang baru dipelajari adalah; bagaimana mereka  
membangun kepercayaan diri dan berlatih untuk dapat tampil di depan kelompok 
dan memberikan argumentasi. Para Kepala Desa menginformasikan dan 
mengundang motivator gender secara resmi di setiap pertemuan desa. Hal ini bisa 
disebut sebagai suatu pencapaian yang sangat baik karena tradisi di Indonesia, 
hanya laki-laki yang datang mewakili dan berbicara di depan publik. Motivator desa 
berpartisipasi dan dilibatkan di berbagai komponen proyek, misalnya komponen 
LUP. Mereka memberikan kontribusi pengetahuan yang dimiliki dan 
menyebarluaskan informasi kepada masyarakat desa. 

Telah diketahui bahwa motivator desa adalah orang-orang yang memiliki 
kemampuan dalam mengatur dan memfasilitasi berbagai pertemuan serta dapat 
menggunakan beragam jenis visualisasi dalam sesi perencanaan dan evaluasi. 

Komponen gender memfasilitasi sejumlah pertemuan dan lokakarya dengan isu 
gender bagi para stakeholder di tingkat kabupaten dan propinsi. Beberapa 
lokakarya diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran gender dan 
pengetahuan mengenai instrumen untuk analisa dan perencanaan yang  sensitif 
gender.
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Disadari tentang pentingnya memulai lokakarya di seluruh tingkatan stakeholder 
karena kebanyakan orang berasosiasi bahwa “gender” hanya berhubungan 
dengan “perempuan saja”. Pada lokakarya tersebut, para peserta diperkenalkan 
dengan alat analisa gender. Analisa terhadap keterlibatan perempuan dan laki-laki  
dalam kegiatan CBFiM sebagai suatu wacana. Para pegawai dan anggota NGO 
mengetahui bahwa perempuan memainkan peranan penting dalam pencegahan 
kebakaran, mereka menyebarkan infromasi dan bahkan ikut memadamkan api, 
bahkan mereka juga aktif menghadiri berbagai pertemuan dan pelatihan teknis. 

Analisa gender membantu untuk meyakinkan para stakeholder bahwa perempuan 
dapat terintegrasi secara menyeluruh dalam berbagai analisis kebutuhan, 
perencanaan pertemuan dan pelatihan, sehingga mereka juga turut memberikan 
kontribusi kesuksesan bagi proyek. Mereka belajar bagaimana mengintegrasikan 
kebutuhan gender secara spesifik ke dalam perencanaan dan mengevaluasi hasil 
dan dampak dengan menggunakan indikator pembedaan gender.
 
Pada saat yang sama, gender mainstreaming diintegrasikan ke dalam 
perkembangan institusional SSFFMP, Organisasi mitra dan NGO pelaksana, 
SSFFMP memperlihatkan cara berdiskusi dan mengadopsi suatu kebijakan 
gender. Banyak dari institusi stakeholder menerima pelatihan bagaimana 
mengintegrasikan aspek gender pada pengelolaan siklus proyek. Dengan cara 
tersebut, aspek gender dapat diintegrasikan guna meningkatkan keterampilan 
manajemen dan menjadi kriteria untuk penilaian kualitas.

Indikator pembedaan gender dirumuskan dan diintegrasikan kedalam rencana 
kerja tahunan SSFFMP. Bahkan kuota partisipasi perempuan ditetapkan 20%. 
Perangkat monitoring pun terus dikembangkan untuk dapat menilai partisipasi 
perempuan di seluruh komponenn proyek. Diperoleh data bahwa, selain 
komponen GIS, seluruh komponen SSFFMP lainnya tidak mengalami kesulitan 
untuk memenuhi kuota tersebut.

Diperoleh data pula bahwa persentase keanggotaan perempuan pada NGO 
setempat cukup tinggi. Mereka memiliki kompetesi dan terlibat langsung dalam 
penyebaran dan tindaklanjut kegiatan yang berhubungan dengan gender.

Namun demikian, struktur internal organisai pemerintahan seringkali didominisi 
oleh laki-laki dan tidak mengindahkan keseimbangan gender secara lebih baik. 
Pada tahap akhir SSFFMP, hubungan baik dengan Biro Pemberdayaan 
Perempuan yang baru dibentuk di tingkat Propinsi Sumatra Selatan telah terjalin. 
Biro Pemberdayaan Perempuan memiliki mandat cross cutting untuk 
menyebarluaskan informasi dan kompetensi bidang gender kepada institusi 
pemerintah lainnya. Sebuah kantor baru telah dibentuk dengan komposisi lebih 
dari 35 orang karyawan yang membutuhkan pengetahuan dan pelatihan 
keterampilan untuk dapat mendisain strategi dan melakukan lobbi untuk isu-isu 
gender.

SSFFMP menawarkan tenaga ahlinya untuk membangun kompetensi dan 
ketrampilan manajemen berbasiskan penilaian pembedaan gender (gender-
differentiating assessments). ToT penyadaran gender di tawarkan untuk staf 
pemerintah propinsi dan organisasi terkait seperti PKK di tingkat kabupaten. 
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Visinya adalah bahwa Biro Pemberdayaan Perempuan akan mendukung baik 
secara finansial dan teknis setelah SSFFMP berakhir. Mereka juga bisa 
memainkan peranan penting dalam pengamblian keputusan serta dapat 
menggunakan kemampuan untuk meningkatkan partisipasi wanita di instansi 
lainnya.

Faktor-faktor  kesuksesan 
- Sebuah dasar yang baik karena perencanaan anggaran EU dialokasikan untuk 

tenaga ahli dan tim gender melalui proyek. Tenaga ahli lokal dan internasional 
dapat dipekerjakan untuk mendukung dan menindaklanjuti perencanaan serta 
implementasi kegiatan.

- Badan legislatif Indonesia mendukung pendekatan sensitif gender di sejumlah 
peraturan. Namun, masih banyak anggota institusi dan stafnya yang 
mengidetifikasi bahwa “gender”  hanyalah ditujukan kepada “perempuan 
saja”. Adanya pengertian mengenai penyadaran gender tentang pandangan 
dimana perempuan dan laki-laki dapat saling melengkapi. ”Kesempatan 
berimbang” bagi perempuan dan laki-laki secara resmi didukung dengan 
peraturan pemerintah yang mempermudah pendekatan terhadap institusi 
pemerintah yang berhubungan dengan SSFFMP.

- SSFFMP memiliki lingkup kerja yang luas dan berintegrasi dengan perempuan 
dan laki-laki mulai tingkat masyarakat hingga kerjasama dengan institusi 
pemerintah, NGO, staf universitas dan lainnya di tingkat kabupaten dan 
propinsi. Lingkup kerja inilah yang memungkinkan adanya jaringan kerjasama 
yang baik. NGO dan tim peneliti belajar bagaimana membuat penilaian 
kebutuhan pembedaan gender di tingkat desa. Hasil dari analisa tersebut 
diintegrasikan dalam perencanaan di institusi pemerintahan. Pendekatan 
gender menjadi pembuka wacana bagi metode partisipatif lainnya yang akan 
diterapkan dalam struktur kerja pemerintah.

- Tidaklah sulit menghubungkan masalah gender dengan pengelolaan 
kebakaran berbasis masyarakat (CBFiM). Dalam CBFiM peningkatan 
kapasitas dan organisasi merupakan hal yang penting sebagai perlengkapan 
teknis serta pelatihan pemadam kebakaran. Karena itulah kenapa aspek 
manusia yang berhubungan dengan gender dapat diintegrasikan.   

- PMU SSFFMP  secara aktif dan terbuka mendukung komponen gender untuk 
memprakarsai dan membentuk percontohan yang baik bagi stakeholder laki-
laki. PMU membuktikan bahwa manajemen sensitif gender adalah isu yang 
cukup  serius dan merupakan salah satu aset penting dalam sebuah proyek 
yang baik. Setiap tahun, lokakarya yang diselenggarakan proyek membantu 
untuk meningkatkan kompetensi gender dan menjadi sarana bertukar 
pengalaman dalam pengukuran implementasi yang sensitif gender. Motivasi 
dan dukungan staff muncul secara berkesinambungan.

- Adanya tanggapan dan kerja sama yang baik antara staf SSFFMP. Komponen 
gender, jaringan NGO, dan CD merencanakan dan mengimplementasikan 
sejumlah IGAs secara bersama-sama. Dukungan dan tambahan struktur 
dilakukan bukan untuk menduplikasi melainkan untuk memperkuat. 

- Strategi yang baik dapat dilakukan untuk peninjauan terhadap pendekatan 
gender  sebagai tugas serius yang harus dipertimbangkan oleh setiap 
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stakeholder. Komponen gender menyarankan kepada komponen lainnya 
untuk mengintegrasikan isu gender dan menawarkan dukungan dalam 
fasilitasi pertemuan. Pada saat yang sama, komponen gender merencanakan 
dan mengimplementasikan kegiatannya sendiri. Hal ini dikembangkan, diuji 
dan dievaluasi serta dapat digunakan dalam CBFiM. Kegiatan percontohan 
semacam ini dapat menjadi model untuk diterapkan di tempat lain. 

- Merupakan saat yang tepat untuk memperkenalkan dan menindak lanjuti 
kerangka kerja gender. Pertemuan yang reguler dengan para stakeholder 
yang berbeda membantu membangun keberlanjutan dalam pembelajaran 
instrumen-instrumen baru, kemudian menerapkannya dalam kegiatan sehari-
hari lalu kemudian mengevaluasi hasil implementasinya. Replikasi dan 
adaptasi instrumen gender bagi lingkungan setempat membantu untuk 
meningkatkan motivasi para stakeholder. 

- Komponen  gender membentuk tim fasilitator yang dapat merancang dan 
mengimplementasikan berbagai pelatihan gender. Fasilitator menerima 
ketrampilan moderasi yang dapat diaplikasikan dalam semua pertemuan dan 
lokakarya.  Metode fasilitasi ini juga bermanfaat untuk komponen lainnya 
bahkan proyek secara keseluruhan. Sebuah booklet dan manual telah 
didistribusikan kepada para stakeholders di propinsi lain.

- Pada tahap akhir proyek, kerjasama dengan NGO semakin meningkat. Dalam 
lingkungannya NGO setempat telah memiliki kompetensi gender yang 
digunakan untuk memperkuat dan menindaklanjuti kegiatan yang telah 
diinisiasi SSFFMP. Terlebih lagi,  kegiatan SSFFMP telah didelegasikan pada 
organisasi setempat.  

- Selama tahap akhir proyek, Biro Pemberdayaan Perempuan  cukup terbuka 
dalam melakukan kerjasama. Komponen gender membangun komunikasi 
yang baik dan menawarkan dukungan dalam memfasilitasi pertemuan guna 
peningkatan penyadaran peran gender dan mengadakan ToT untuk 
meningkatkan kompetensi gender. Maka dari itu, keahlian yang dimiliki oleh  
komponen gender dapat ditransfer kepada  struktur pemerintahan.
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