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“ToT” Pendekatan Penyadaran

Peran Gender bagi BPP, PKK, PSW, NGO, dan Counterparts

Palembang, 13-15 Agustus 2007

Senin, 13 Agustus 2007

Pukul 09.15 Wib Kata Sambutan dari Co.Direktur Karl Stainmann

Di Provinsi Sumatera Selatan, BPP, PKK, PSW, NGO, dan Counterpart

mempunyai tugas cukup berat dan besar. Proyek ini sudah cukup lama saya

pikir instansi-instansi ini dapat memberi imput, argumentasi perlu strategi

untuk memimplementasikan, ada indikator-indikator yang tidak hanya untuk

diukur, sudah pernah dilakukan beberapa TOT gender. Sudah ada peserta

yang sudah pernah ikut dan cukup baik, ada pelatih untuk konsulidasi dan BPP

sebagai instansi dapat memberikan perhatian kepada isu gender, ilmu yang

lebih sebagai kontribusi untuk proyek, BPP, PKK, PSW, dan NGO untuk

mengimplementasikan kegiatan tahun 2008 dan juga mencari dana untuk

APBD.

Di Koran Kompas baru-baru

ini dikabarkan bahwa

perempuan sulit

mendapatkan pekerjaan hal

ini dikarenakan akses

lapangan kerja di Sumsel

masih rendah, ini terlihat

dari minimnya kesempatan

kerja bagi perempuan.
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Pukul 09.25 Wib Pembukaan oleh Bapak Mahyudin yang dalam kesempatan ini

diwakilkan oleh Bapak Herizal

Pukul 09.30 Wib Penjelasan Tujuan ToT (Ibu Yandriyani)

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 13 – 15 ini karena terkait dengan

Fasilitator kita Eva Engelhardt yang akan pulang ke Jerman pada tanggal 23

nanti, karena sudah satu setengah bulan ia berada di proyek. Jadi kegiatan ini

bertepatan dengan kesibukan peserta dalam mempersiapkan hari

kemerdekaan di daerah masing-masing.kegiatan ini diikuti peserta yang

berasal dari OKI, Banyuasin, OI dan Provinsi Sumsel.Adapun Tujuan dari

kegiatan ToT Gender ini adalah :

1. Menambah pengetahuan peserta tentang gender

2. Memperkenalkan peserta pada konsep fasilitasi secara partisipatif

3. Peserta melakukan praktek fasilitasi tentang topik gender

4. Peserta mendiskusikan bagaimana cara mengaplikasikan pelatihan

gender di wilayah kerja mereka (brainstorming)

Dan mudah-mudahan tekhnik fasilitasi sesuai dengan yang kita kehendaki,

mudah-mudahan tujuan dapat tercapai dan dapat kita aplikasikan, dan gender

terintegrasi pada setiap bidang masing-masing.
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Pukul 09. 55. Wardah menjelaskan jadwal dan mood meter

Senin, 13.08.07 Selasa, 14.08.07 Rabu, 15.08.07

Pembukaan, penjelasan

tujuan

Perkenalan peserta

Pengenalan Konsep

Gender

Overview : diskusi

Review Tim

Praktek fasilitasi

Kelompok 1

Feedback

Praktek fasilitasi

Kelompok 2

Feedback

Review Team

Praktek fasilitasi

Kelompok 4

Feedback

Lunch break

Energizer

Tehnik fasilitasi secara

partisipatif

Pengenalan praktek

fasilitasi

Persiapan praktek

fasilitasi

Energizer

Lanjutan ……

Praktek fasilitasi

Kelompok 3

Feedback

Energizer

Rencana kerja:

Implementasi pelatihan

gender di tingkat desa

Evaluasi pelatihan

Penutupan

Pukul 10.00 Wib Coffebreak

Pukul 10.05 Wib Perkenalan di Pandu oleh Dian Maulina

Peserta di beri kertas metaplan berwarna dan berpasang-pasangan kemudian

menuliskan nama, instansi, jabatan, dan bagimana pendapat mereka tentang

perempuan yang menjadi pemimpin, kemudian peserta tersebut

memperkenalkan pasangannya di depan.
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Pukul 10.40 Wib Eva + Wardah

Secara tidak langsung dari perkenalan tadi kita sudah belajar menulis di

metaplan, belajar menancapkan metaplan. Pendapat peserta dari perkenalan

tersebut apa yang bisa di ambil kesimpulannya :

Dian : lebih aktif

Dewi : Ada keterbukaan lebih akrab

Diana : Menambah pengetahuan, banyak input yang masuk.

Yani : Saling terlibat semua peserta

Elva : Lebih dekat satu sama lain

Dari perkenalan tersebut yang meliputi, nama, instansi, jabatan dan

bagaimana pendapat anda jika perempuan menjadi pemimpin. Manakah

pertanyaan yang mempunyai bobot lebih ?

Eva Lidya : Yang ke 4, lebih banyak tanya, opininya lebih banyak.

Herizal : Perempuan dilihat dari peran sex bukan peran gender,

pekerjaan merupakan peran gender.

Derri : Sudah ada persepsi yang sama, tingkatan level yang lebih

tinggi, bisa dikembangkan di luar kesempatan, konsep fasilitas

harus memperhatikan hal yang kecil.

Aturan menulis pada kartu/metaplan:

 Menulis menggunakan spidol

 Gunakan huruf besar dan kombinasi huruf kecil agar lebih mudah

dibaca pada jarak yang cukup jauh

 Mulailah menulis dari sudut kiri atas kartu

 Menulis hanya tiga baris pada setiap kartu

 Usahakan agar kartu dapat dibaca pada jarak 6 – 8 meter

 Menulis hanya satu opini/ide per kartu
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 Gunakanlah kartu dengan warna yang berbeda pada setiap headline

(bagian)

Kemudian dilanjutkan dengan Wardah menjelaskan apa itu Gender Role dan

Sex Role :

Sex Role Gender Role

Biologis ;

didapat dari lahir sebagai karunia

dari Tuhan Yang Maha Esa

Kebudayaan;

Terbentuk dari lingkungan

masyarakat belajar dari sosialisasi

Tidak bisa diubah Bisa di ubah/berubah

Perempuan dan laki-laki bisa

membersihkan rumah, merawat anak

dll.

Hanya perempuan yang melahirkan

Perempuan dan laki-laki bisa bekerja

sebagai guru, artis, dll

Penjelasan gender role dan sex role melalui permainan bermain peran :

Semua peserta berdiri berhadap-hadapan laki-laki dan perempuan kepada

memperagakan pertama peserta perempuan memperagakan apa yang biasa

dilakukan oleh perempuan, kedua peserta laki-laki memperagakan apa yang

biasa dilakukan oleh laki-laki, ketiga peserta perempuan memperagakan apa
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yang biasa dilihat atau yang dilakukan laki-laki, dan terakhir peserta laki-laki

memperagakan apa yang biasa dilihat atau dilakukan oleh perempuan.

Kemudian baru diklasifikasikan mana yang sex dan mana yang termasuk

gender.

Hasil Permainan peran Gender :

Perempuan memperagakan

Peran perempuan

Laki-laki memperagakan

peran laki-laki

Menyusui (S)

Menggendong anak (G)

Kasih sayang (G)

Memasak (G)

Berhias (G)

Membuat minuman (G)

Mengajar (G)

Perempuan memperagakan

peran laki-laki

Laki-laki memperagakan

peran perempuan

Merokok (G)

Membaca koran (G)

Mengaji (G)

Menyetir (G)

Menyapu (G)

Menulis (G)

Kemudian dilanjutkan dengan diskusi peserta mengenai gender :

Herizal : Merubah kebudayaan

Dewi : Pekerjaan rumahtangga hanya dikerjakan oleh perempuan

Diana : Pekerjaan rumah tangga memang milik perempuan contoh; mengambil

air, bagaiamana kita harus pelan-pelan merubah kebudayaan

tersebut, sebaiknya kita mencari teladan sebagai contoh dalam

mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Misal tokoh adat.

Eva Lidya : Beri contoh kepada laki-laki yang sudah sadar gender apabila ada

pelatihan lebih banyak persentase laki-laki.
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Derri : Sex role (tidak bisa di ubah), gender role bisa berubah tetapi yang

terpenting persepsinya adalah mau atau tidak mau berubah,

misalnya mencuci atau menyapu yang dikerjakan oleh laki-laki.

Elva : Gender Role, di tingkat masyarakat desa yang normatif pendidikan

lebih rendah , bagaimanapun pendidikan mempengaruhi, maka dirubah

secara pelan-pelan, pada agama dan budaya perempuan dan laki-laki

mutlak ada perannya masing-masing, laki-laki setingkat lebih tinggi

dari perempuan, dan perempuan mulia, laki-laki bekerja di sektor

publik dan perempuan disektor domestik, kesadaran yang tinggi oleh

laki-laki mempunyai edukasi tinggi sehingga lebih mudah untuk

mengalami perubahan.

Nurhayati : Perempuan di desa lebih berpengaruh, PKK lebih sulit menembus

karena untuk peserta PKK memang perempuan.

Dewi : Sistem diskusi sering dilakukan oleh ibu-ibu , khusus juga untuk bapak-

bapak, maka kita harus pendekatan dengan bapak camat, atau kades

dalam penyampaian.

Yani : Budaya memang lambat dan memang turun temurun, pendekatan

dengan sadar gender, untuk bapak-bapak, kades, camat, tokoh adat

dan pemangku adat contoh; pkk memang banyak ibu-ibu tetapi

mereka juga memfasilitasi kegiatan di desa. Perempuan punya

potensi, ada kegaiatan perempuan wajib diundang apabila ada

kegiatan, coba melakukan pendekatan dengan tetap harmonisasi

antar laki-laki dan perempuan.

Mutmainah : Pada tahun 2002 di usulkan kepada DPR, kemudian oleh Bapeda

dicoret anggaran tidak ada dana untuk 5 persen untuk PP, dan 15

juta untuk satu kegiatan di buat masalaha gender, 50 persen laki-
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laki, 50 persen perempuan dan apabila ada kegiatan dan yang datang

perempuan, karena mereka berpikir bahwa untuk kegiatan gender

ini merupakan kegiatan perempuan, jadi kami buat catatan “tiap

kecamatan yang dihadiri oleh bapak-bapak, untuk perlembagaan

sudah ada masukan dari DPRD, PKK,Depag untuk masalah KDRT

mereka sudah melibatkan bapak-bapak.

Eva : PKK bukan hanya ibu-ibu tetapi keluarga, bapak ibu dan anak.

Dian : Pelatihan IRT, sepasang pasutri dan anak bisa menjadi contoh untuk

PKK dengan membuat perencanaan IRT.

Elva : Pendidikan dulu untuk laki-laki sekarang tidak lagi, melalui anak-anak

yang berpendidikan, mereka dapat memberitahu kepada orangtua

atau mereka dapat meneruskan kepada orangtua atau keluarga, orang

yang berpengaruh sangat penting, budaya dan pola pikir setiap

tempat berbeda.

Kesimpulan : Banyak faktor yang mempengengaruhi; pendidikan, budaya,

ketika kita ingin bergeser menjadi yang lebih baik pasti ada hambatan.

Pukul 12. 15 Wib : ISHOMA
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Pukul 14.00 Wib : Energaizer Coco Ci Coconuts

Peserta berdiri membentuk lingkaran, kemudian peserta berdiri mengikuti

tulisan COCONUT, dengan diperagakan oleh tangan dan tubuh, kedua peserta

mengenadahkan tangan di bahu kanan dan kiri satu mengadap ke bumi satu

menghadap ke atas sehingga dapat bertemu dengan tangan teman yang

disampingkan sehingga dapat bertepuk. Selanjutnya diperagakan diiringi

dengan lagu coco ci coconuts. Ketiga peserta memutarkan badan ke kiri dan

ke kanan sambil berjoget mengikuti lagu coco ci coconuts

Pukul 14.05 Penjelasan Tugas Tim Review Wardah

Tugas Tim Review :

1. Review kegiatan sehari sebelumnya

2. Mendiskripsikan mood peserta (Baik, sedang, kurang)

3. Memandu energizer

Tim review hari selasa : Diana, Derry

Tim Review hari Rabu : Herizal, Elva.
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Pukul 14 .15 Tata Cara Fasilitator (Yandriyani dan Dian Maulina)

 Menghargai pendapat

 Penguasaan materi

 Harus banyak senyum

 Tegas dalam menghadapai peserta yang bertele-tele

 Harus humoris

 Energik dan interaktif

 Menjalin kerjasama yang baik antara fasilitator dengan peserta

 Suaranya harus jelas dan keras

 Komunikatif

 Punya kemampuan sebagai fasilitator

 Pengaturan tempat duduk

 Kemampuan untuk merancang kegiatan

 Punya Tim yang solid

 Punya banyak bahan untuk energizer

 Persiapan harus matang

 Mengajak peserta lebih aktif

Pendapat Peserta tentang Tata

Cara Fasilitator :

 Bisa menguasai forum

 Punya aturan yang

disepakati forum

 Fasilitator tidak dominan

 Jangan mengurui
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 Menyimpulkan item yang sama.

Tanya Eva Lidya : Perlukah mengklaster-klaster hasil pendapat ?

Jawab Yandriyani : Perlu dikalster-klasterkan dan ditarik kesimpulan.

Pukul 14.40 Wib Energizer Wardah

Peserta membuat lingkaran kemudian ada satu orang yang berdiri di tengah-

tengah lingkaran orang yang berdiri di tengah lingkaran memberi komando

jika ia menyebutkan gajah tangan kita memperagakan gajah yang kecil

sedangkan ketika menyebutkan semut tangan kita menperagakan semut yang

besar. Energizer ini berguna untuk melatih konsentrasi.

Pukul 14.45 Wib : Wardah Pembagian kelompok dan Menjelaskan Tugas-

tugas kelompok.

Kelompok I Kelompok II Kelompok III

Nurhayati Eva Lidya Diana

Mutmainah Derri Merry

Dewi Elva Herizal

Tugas Kelompok I :

Anda berlaku sebagai fasilitator lokakarya untuk Kepala Desa, Sekretaris

Desa, dan pengambil keputusan lainnya di tingkat desa.

Tugas anda adalah memfasilitasi sesi perkenalan peserta dengan metoda

wawancara berpasangan.

Bacalah petunjuk melakukan “wawancara berpasangan”
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Buatlah sebuah prosedur dan distribusikan tugas fasilitasi dalam

kelompokmu.

Waktu? Kegiatan ? Bagaimana? Siapa?
Bahan yang

diperlukan

Implementasikan dan fasilitasi sesi ini secara plenary. Anda memiliki waktu

60 menit.

Tunjuklah 2 anggota kelompok lainnya untuk memberikan feed back pada

kelompok anda pada akhir sesi.

Tugas Kelompok 2

Anda berlaku sebagai fasilitator lokakarya untuk Kepala Desa, Sekretaris

Desa, dan pengambil keputusan lainnya di tingkat desa.

Tugas anda adalah memfasilitasi lokakarya penyadaran peran gender dengan

metode “ tipikal gesture” .

Bacalah petunjuk cara memandu sesi “ tipikal gesture”.
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Buatlah sebuah prosedur dan distribusikan tugas fasilitasi dalam

kelompokmu.

Waktu? Kegiatan ? Bagaimana? Siapa?
Bahan yang

diperlukan

Implementasikan dan fasilitasi sesi ini secara plenary. Anda memiliki waktu

60 menit.

Tunjuklah 2 anggota kelompok lainnya untuk memberikan feed back pada

kelompok anda pada akhir sesi.

Tugas Kelompok 3

Anda berlaku sebagai fasilitator lokakarya untuk Kepala Desa, Sekretaris

Desa, dan pengambil keputusan lainnya di tingkat desa.

Tugas anda adalah menjelaskan kepada peserta tentang mandat dan strategi

BPP. Presentasi anda hanya selama 20 menit !

Diskusikan dalam kelompok hal-hal yang merupakan aspek paling penting.

Siapakan kartu yang telah tertulis aspek-aspek tersebut di dalamnya.

Gunakanlah kartu dengan beragam warna yang berbeda untuk presentasi

anda.

Fasilitasi diskusi plenary setelah presentasi anda.
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Buatlah sebuah prosedur dan distribusikan tugas fasilitasi dalam

kelompokmu.

Waktu? Kegiatan ? Bagaimana? Siapa?
Bahan yang

diperlukan

Implementasikanlah dan presentasi anda tidak lebih dari 20 menit. Diskusi

plenary harus berakhir paling lama 20 menit.

Tunjuklah 2 anggota kelompok lainnya untuk memberikan feed back pada

kelompok anda pada akhir sesi.

Pukul 15.00 Diskusi Kelompok

Diskusi Kelompok II

Anggota Kelompok :

1. Mutmainah

2. Dewi

3. Nuryahati
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Pukul 16.00 Pengisian mood meter

Senin 13.08.2007
Mood Peserta

♀ ♂


BAIK
7 1

SEDANG

1



KURANG

Anggota Kelompok :

1. Eva Lidya

2. Derri Siswandi

3. Elva

Anggota Kelompok :

1. Eva Lidya

2. Derri Siswandi

3. Elva

Anggota Kelompok :

1. Herizal

2. Diana

3. Merry
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Selasa, 14 Agustus 2007

Di pandu oleh Diana Maulina, peserta yang telah ditunjuk untuk menyampaikan

tim review adalah ibu Diana dan bapak Derry, selanjutnya derry memimpin

energizer ;peserta berdiri melingkar dan melakukan senam A, I, U, E, O.

dengan menggerakkan tangan membentuk huruf A, I, U, E, O.

Selanjutnya Dian Mualina Memandu peserta mempresentasikan hasil diskusi

Semua peserta di beri peran sebagai masyarakat desa, misal Kades, Sekdes,

ibu PKK, Petani, Pedagang dll. Dua orang kelompok II dan III menulis

feedback atas apa yang baik dan apa yang masih bisa ditingkatkan sewaktu

kelompok I presentasi dan sebaliknya.
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Hasil Diskusi kelompok I :

Rencana Kerja

Waktu Kegiatan Bagaimana Siapa
Bahan yang

diperlukan

5” Pembukaan Pidato Dewi

5 “ Penjelasan Cara penggunaan kartu Mutmainah

Nurhayati

10 “ Wawancara Berpasangan

10 “ Pengisian Nama, Instansi, jabatan,

hoby, apa yang anda

ketahui tentang gender

25 “ Presentasi Pasangan kedepan saling

memperkenalkan

5 “ Penutup Pidato Dewi

Papan tancap

Paku tancap

kertas

Spidol

Peserta bermain peran sebagai warga

desa yang sedang menyimak paparan

fasilitator

Anggota Kelompok

1. Mutmainah

2. Dewi

3. Nuryahati
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Peserta bermain peran sebagai warga desa yang memeperkenalkan diri

Hasil Feedback

Apa yang baik Apa yang perlu di tingkatkan

Penyampaian baik Menerima masukan

Cara memperkenalkan baik Waktu

Tim peragaan cukup baik Lebih menghidupkan suasana

Suara jelas Kartu yang diperlukan saja

Perencanaan baik Lebih fokus kepada peserta

Tulisan baik Aturan yang jelas

Suasana baik Pakai istilah perempuan dan laki-laki

Pukul 10.00 Wib Coffeabreak

Pukul 10.15 Paparan Hasil Diskusi Kelompok II

Anggota Kelompok :

Eva Lidya. Derri Siswandi, dan Elva
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Rencana Kerja

Waktu Kegiatan Bagaimana
Siapa Bahan yang

diperlukan

5 “ Membuat

barisan Pr &

Lk-lk

Peserta berdiri

membentuk barisan pr &

lk-lk saling berhadapan

Elva

5” Meminta 2

orang sbg

observer

Partisipatif Elva Metaplan

Spidol

5 “ Menjelaskan

tugas peserta

observer

Pidato/instruksi satu

arah

Elva

30” Peragaan

gerakan 4

macam

Pr  Pr

Lk LK

Pr  Lk

Lk Pr

Kegiatan yang biasa

dilakukan pr dan laki-laki

sendiri-sendiri dan

bersama-sama

Eva Lidya

15 “ Laporan

observer

Dicatat pada matrik Derri Plano

Spidol hitam

20 “ Diskusi

pembagian

peran gender

dan peran sex

Partisipatif Derry

Elva

Eva Lidya

Plano

Spidol

Metaplan
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Hasil peragaan bermain peran

Perempuan memperagakan

Peran perempuan

Laki-laki memperagakan

peran laki-laki

Hamil (S)

Mencuci piring (G)

Menyirih (G)

Menyapu (G)

Membersihkan kaca (G)

Shalat (G)

Makan (G)

Menghidupkan mesin ketek (G)

Mendayung perahu (G)

Menulis (G)

Perempuan memperagakan

peran laki-laki

Laki-laki memperagakan

peran perempuan

Merokok (G)

Membaca koran (G)

Menghidupkan mesin (G)

Tidur-tiduran (G)

Cuci piring (G)

Berhias (G)

Menggoreng (G)

Mencuci pakaian (G)

Hasil Feedback

Apa yang baik Apa yang perlu di tingkatkan

Kerjasama yg baik antara pr & lk-lk Perlu pelatian lebih lanjut

Suara Jelas Perlu penyegaran

Perencanaan baik R encana kerja tidak perlu dipajang

Partisipasi dari perencanaan ada Waktu diskusi harus lebih panjang

Timnya solid Penjelasan agak melebar

Tulisan/visual bagus Penjelasan materi agak lebih panjang

Fasilitator tidak menjawab sendiri

pertanyaan

Pembukaan/penjelasan konsep gender

kurang

Pukul 12.00 Wib ISHOMA

Hasil Diskusi kelompok III

Anggota :

1. Herizal Akhmad 4. Neny

2. Merry Aryanti 5. Wati

3. Diana Firdausia 7. Syamsunazila
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Rencana Kerja

Waktu Kegiatan Bagaimana Siapa
Bahan yang

diperlukan

5” Energizer Topi Bundar Neny, wati,

Syamsunazila

10 “ Persentasi UU No.

9 th 2000

Pidato Merry

10 “ Kepmendagri

No. 132 th 2003

(Gender Budget)

Pidato Diana

35 “ Diskusi Dialog

Metalan

Spidol
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Kegiatan yang telah

dilaksanakan

Permasalahan Solusinya

Penyuluhan koperasi

nelayan

Peranan istri-istri

nelayan belum

diberdayakan

Para istri di ikutkan

dalam kegiatan dan

kepengurusan koperasi

nelayan

Pertanian Pasang surut Kurang modal, kurang

penyuluhan

Penambahan modal

penempatan PPL

Pelatuhan pembibitan

karet

Peserta didominasi

petani laki-laki

Ada syarat peserta yang

diutus harus pr & lk-lk

Sosialisasi kepada

masyarakat tentang

pemberantasan buta

huruf

Perempuan dan laki-laki

usia lanjut merasa tidak

perlu belajar baca tulis

Pelatihan baca tulis bagi

masyarakat desa

Proposal pengadaan

sarana air bersih

Tidak pernah direspon ?

Kegiatan pengrajin

purun di desa

Dominasi kaum

perempuan

Pelatihan untuk laki-laki

dan perempuan

Imunisasi pada Balita Kurangnya kesadaran

ibu akan adanya campak

balita

Lakukan penyuluhan bagi

ibu balita tentang

campak

Penyuluhan pertanian Peserta hanya terbatas Penyuluhan dilakukan

untuk seluruh

masyarakat
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Hasil Feedback

Apa yang baik Apa yang perlu di tingkatkan

Kerjasama yang baik Perlu alat bantu suara

Tata cara sudah disesuikan Perlu penyegaran

Penggunaan visual/kartu baik Memberi kesemapatan kepada

peserta untuk menjawab

Tepat waktu Interaktif

Energizer baik Penyusunan warna kartu judul yang

besar

Pendekatannya baik Apa yang sudah di tancap harus tetap

terpajang

Usulan contoh baik Cara membaca kartu yang baik terus

kekanan

Penjelasan materi baik Lebih banyak melibatkan perempuan

Pukul 15.00 Wib Pendapat peserta tentang apa yang dirasakan selama

pelatihan :

1. Tekhnik penyampaian dan semangat

2. Mendapat ilmu beda fasilitator dan nara sumber

3. Banyak yang di dapat pertama agak grogi tetapi selesai itutidak lagi

4. Penyegaran perlu untuk mengingat kembali

5. Sama-sama merasakan bagaiaman jadi peserta, fasilitator dan pembuat

program kerja

6. Terima kasih atas partisifasi semua teman-teman.

7. Senang dapat teman baru, tekhnik memfasilitasi dan dapat ilimu

8. Sebagai Sarjana Pendamping pelatihan ini sangat membantu dalam

pendampingan di lapangan.

9. Memberi wawasan dan memberi motivasi

10. Tekhnik yang diberikan dalam tot dapat diaplikasikan ke lapangan.
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Pukul 15.30 Wib Pengisian Mood Meter

Selasa, 14.08.2007
Mood Peserta

♀ ♂


BAIK
9 5

SEDANG


KURANG

Rabu 15. Agustus 2007

Pukul 09.00 Wib Review disampaikan oleh Elva dan Herizal

Dilanjutkan dengan energizer yang dipimpin oleh Eva Engelhardt & Wardah

Peserta berdiri membuat lingkaran dan memperagakan identitas masing-

masing ke tengah lingkaran sesuai dnegan karakter dan pangkal nama mereka

kemudian dilanjutkan dengansemua peserta maju selangkah memeperagakan

karakter orang tersebut, misal Dewi, “Dukun” diperagakan dengan

mengangkat tangan.
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Pukul 09.05 Wib Role Play Kelompok Sarjana Pendamping Desa

Anggota :

1. Derri Siswandi

2. Roneld

3. Dafik Al Hidayah

Rencana Kerja :

Waktu Kegiatan Bagaimana Siapa
Bahan yang

diperlukan

10” Perkenalan Ceramah satu arah Dafik (Tim) -

15“ Pengantar

“Pembangunan

Partisipatif

Speaking dua arah Deri (Tim) -

5” Pembagian

kelompok

Dibagi dua group

dengan unsur

perangkat desa dan

Tomas dan Topa dan

kaum pr

Tim Spidol

Metaplan

30” Penggalian

gagasan

Diskusi partisipatif di

bimbing oleh

fasilitator,

Penggalian 3 gagasn

pembangunan desa.

Tim Spidol

Metaplan

20” Prioritas

usulan

Perangkingan gagasan

sesuai bobot yang

telah disepakati

Tim Plano

Sipidol

Metaplan

15” Action Plan Perencanaan jadwal

kegiatan

Tim Plano

Sipidol

Metaplan

10” Penutup Pidato Tim -
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Sekilas Geografi Dusun “Dusun Tertinggal”

Dusun ini jaun dari pusat kota dan tertinggal. Keadaan dusun ada sungai,

sarana umum berupa Masjid, Gedung SD, jalan raya. Mata pencaharian

penduduk, berkebun karet dan kopi. Sumber air bersih berupa sungai dan

sumur gali, tidak ada jembatan penghubung antara dusun A dan dusun B

Hasil Diskusi Warga Desa Laki-laki (Peserta bermain peran )

No Usulan Alasan Pengusul

Jembatan penghubung dusun

A  B

Belum ada jembatan

penghubung A  B

Komar

(Kadus II)

1

Rehab Masjid Sungai jauh untuk

wudhu

Ikbal (Toma)

Mandi Cuci Kakus (MCK) Semua kegiatan

dilakukan di sungai

(buang air, gosok

gigi) kesehatan

kurang

Budi (Toma)2

Sumur/Air bersih Untuk air minum

pencemaran

Kades

Pos Pelayanan Terpadu

(Postu)

Belum ada postu dan

tenaga medis

Warno (Kadus I)

Sarana Olahraga Aktifitas Remaja Wiwin

(Pemuda desa)

Listrik Karena tidakada

sarana penerangan

Kades

3

Koperasi Simpan Pinjam Lapangan kerja Wiwin

(Pemuda desa)



Laporan ToT Pendekatan Penyadaran Peran Gender

Bagi BPP, PKK, PSW, NGO, dan Counterparts
27

Selanjutnya peserta yang berperan menjadi warga desa tertinggal melakukan

diskusi kelompok dengan dibimbing oleh fasilitator sarjana pendamping desa.

Hasil Diskusi Warga Desa Perempuan (Peserta bermain peran )

No Usulan Alasan Pengusul

1 MCK Banyak Penyakit Menular Iis, Rohaya, Siti, Intan

2 Pembangunan Pustu Berobat Susah Ketua Tim PKK, Siti

Romlah

3 Bangun SD baru Baru Satu Surti

Bobot Penilaian Usulan

No Usulan
Berpihak pada

Perempuan

Darurat Berpihak pada

masy Miskin

Sumber

Dana

1 MCK    
2 Jembatan    
3 Pustu    
4 SD  -  -
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Action Plan

Usulan Waktu

Pelaksanaan

Pelaksana Tempat Langkah awal

PUSTU Agustus Masyarakat Dusun I Proposal + RAB

Jembatan Oktober Masyarakat Dusun I, II Proposal + RAB

MCK Desember Masyarakat Dusun I Proposal + RAB

Sebelum Feedback Tim SPD melakukan Energizer

Bermain buah Nanas, Mangga dan Jambu, peserta duduk membuat lingkaran

dan menyebutkan satu persatu nama buah-buahan tersebut,

kemudian peserta bermain pindah tempat duduk dengan menyebutkan nama

salah satu buah, peserta yang nama buahnya disebut berdiri, missal ketika

peserta yang berdiri menyebut nanas, peserta yang nama buahnya nanas

berdiri untuk pindah tempat duduk, dan apabila disebut “rujak” berarti semua

peserta berdiri untuk bertukar tempat duduk.



Laporan ToT Pendekatan Penyadaran Peran Gender

Bagi BPP, PKK, PSW, NGO, dan Counterparts
29

Hasil Feedback

Apa yang baik Apa yang perlu di tingkatkan

Punya bahan /penguasaan materi Efisiensi waktu

Kompak dalam tim (koordinasi) Bagaimana memancing/memotivasi

semangat ibu-ibu

Energizer Mengkondisikan forum

Aplikasi Metode dan sistem Perlu menguasai bahasa setempat dan

tidak memakai bahasa yang susah

Menguasai audiensi Management waktu

Tepat mengambil keputusan

Memberikan peserta untuk menjawab

Pembagian kelompok Pr & lk-lk baik
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Pukul 11. 45 Penutupan oleh Ibu Yandriyani

Role play ada manfaatnya apabila di perpanjang kita punya ilmu dapat

dikembangkan untuk membangun masyarkat desa, mudah-mudahan

kedepannya dapat dipraktekkan langsung kelapangan. Saya ucapkan juga

terima kasih kepada tim fasilitator, Eva Engelhardt, Wardah, Dian dan Dwi,

atas kerjasamanya dan bantuann Wassalamu’alaikum

Warohmatullahhiwabarokatu.

Pengisian Mood Meter

Rabu 15.08.2007
Mood Peserta

♀ ♂


BAIK
9 5

SEDANG


KURANG

Terima kasih saya ucapkan kepada semua

yang telah hadir walaupun hanya satu hari,

dua hari dan tiga hari mengikuti ToT

Gender, semoga bermanfaat kedepannya

berbagi pengalaman, tekhniknya dapat di

aplikasikan ke lapangan dan dapat bertahap

mengubahnya, tujuan dari Tot ini telah

bersama-sama kita laksanakan walaupun ada

kurang.
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MATERI/HANDOUT
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Fasilitasi Lokakarya Penyadaran Peran Gender untuk Pengambil
Keputusan Tingkat Desa

ToT bagi BPP, PKK, PSW, NGO, dan Counterparts

Palembang, 13.-15.08.07

Moderators:

Wardah, Yandriani, Dian Maulina, Eva Engelhardt

Peserta:

Staf Biro Pemberdayaan Perempuan Propinsi Sumsel
Staf Bagian Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Anggota PKK Kabupaten
Elva ; Counterpart
Eva Lydia ; PSW
Deri (SPD - Sarjana Pendamping Desa)

Tujuan :

5. Menambah pengetahuan peserta tentang gender
6. Memperkenalkan peserta pada konsep fasilitasi secara partisipatif
7. Peserta melakukan praktek fasilitasi tentang topik gender
8. Peserta mendiskusikan bagaimana cara mengaplikasikan pelatihan

gender di wilayah kerja mereka (brainstorming)

Jadwal:

Senin, 13.08.07 Selasa, 14.08.07 Rabu, 15.08.07
Pembukaan, penjelasan
tujuan
Perkenalan peserta
Pengenalan Konsep
Gender
Overview : diskusi

Tim Review
Praktek fasilitasi
Kelompok 1
Feedback

Praktek fasilitasi
Kelompok 2
Feedback

Tim Review
Praktek fasilitasi
Kelompok 4
Feedback

I S H O M A
Energizer
Tehnik fasilitasi secara
partisipatif
Pengenalan praktek
fasilitasi
Persiapan praktek
fasilitasi

Energizer
Lanjutan ……

Praktek fasilitasi
Kelompok 3
Feedback

Energizer
Rencana kerja:
Implementasi pelatihan
gender di tingkat desa

Evaluasi pelatihan
Penutupan
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Aturan menulis pada kartu/metaplan:

- Menulis menggunakan spidol
- Gunakan huruf besar dan kombinasi huruf kecil agar lebih mudah

dibaca pada jarak yang cukup jauh
- Mulailah menulis dari sudut kiri atas kartu
- Menulis hanya tiga baris pada setiap kartu
- Usahakan agar kartu dapat dibaca pada jarak 6 – 8 meter
- Menulis hanya satu opini/ide per kartu
- Gunakanlah kartu dengan warna yang berbeda pada setiap
headline

(bagian)

Tugas Tim Review

4. Review kegiatan sehari sebelumnya

5. Mendiskripsikan mood peserta
(Baik, sedang, kurang)

6. Memandu energizer

Moodmeter

Tujuan :

Merupakan suatu metode yang mudah untuk menilai tingkat kepuasan peserta
Tim Review dapat menghimpun informasi untuk penjelasan pada sesi pagi hari
Fasilitator dapat menindaklanjuti “kritik” ketika mood peserta “kurang”

Prosedur :

Menggambar mood meter pada kertas flipchart
Tempatkan kertas tersebut di sudut ruangan yang cukup tersembunyi
Mintalah peserta untuk mengisi mood meter pada sesi akhir acara setiap hari

Mood peserta Hari Pertama Hari Kedua Hari Ketiga
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♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂
BAIK
(gambarlah wajah dengan
ekspresi tersenyum )
SEDANG
(gambarlah wajah dengan
ekspresi wajah datar)
KURANG
(gambarlah wajah dengan
ekspresi wajah cemberut
)

Jadwal, Topik, dan Metoda Lokakarya Gender bagi Pengambilan
Keputusan di Tingkat Desa

Tujuan :

1. Peserta mempelajari tentang konsep gender dan aplikasinya di Indonesia
2. Peserta menganalisis situasi sekarang tentang bagaimana partisipasi

perempuan dalam pengambilan keputusan tingkat desa
3. Peserta mendiskusikan bagaimana meningkatkan peran serta perempuan

di masa yang akan datang (brainstrorming)

Waktu
yang
dibutuhkan

Metoda Metoda

15 menit

60 menit

Pembukaan , penjelasan
tujuan
Perkenalan peserta

Pidato

Wawancara dan presentasi
15 menit Rehat Kopi
60 menit

30 menit

Pengenalan konsep dasar
gender
Mandat dan Strategi BPP di
Palembang

Gesture
Materi (dengan kartu)
Memfasilitasi diskusi

I S H O M A
20 menit
60 menit

Energizer
Analisa situasi terkini dan
rekomndasi untuk
peningkatan masa yang akan
datang

Pengenalan tugas, pembagian
dalam sub kelompok
Kelompok kerja

15 menit Rehat Kopi
40 menit

20 menit

Hasil kerja kelompok tentang
analisis situasi
Evaluasi lokakarya

Presentasi dan diskusi kelompok
(plenary)
Feedback langsung
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Wawancara berpasangan

Tujuan :

1. Peserta mengenal “orang baru” yang belum dikenal sebelumnya
2. Peserta mempraktekkan cara menulis di kartu
3. Peserta mulai melakukan “pemanasan” terhadap topik yang akan dibahas

dalam lokakarya

Bahan-bahan yang diperlukan :

Kartu, spidol, dinding atau papan untuk tempat menempelkan kartu

Prosedur :

Siapkan sebuah papan tancap atau dinding kosong dilengkapi dengan kartu-
kartu yang telah ditulis sebelumnya (sebagai judul)
Jelaskan aturannya (perkenalan, wawancara berpasangan)

Wawancara

Mintalah peserta berdiri dan berpasangan dengan orang yang belum pernah
dikenal sebelumnya.
Lalu peserta saling mewawancarai dan menulis informasi pada kartu yang
disediakan

Nama Asal Institusi/jabatan Menurut anda, bagaimana posisi perempuan
dalam kepemimpinan ?
Atau
Apa harapan anda terhadap lokakarya ini

Jika anda ingin peserta lebih santai dan tertawa, mintalah mereka untuk saling
menggambar wajah

(15 menit untuk wawancara)

Perkenalan

Peserta duduk membentuk lingkaran
Peserta (berpasangan) berdiri di depan papan tancap atau dinding yang kosong
Mereka saling mengenalkan diri dan menempelkan kartu
Peserta yang lain memberi tepuk tangan setelah masing-masing pasangan
selesai memperkenalkan diri
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Gestures Perempuan dan Laki-laki (Latihan Penyadaran Peran
Gender)

Tujuan :

1. Suatu metoda interaktif untuk memperkenalkan konsep gender
2. Peserta memahami perbedaan antara peran gender dan peran sex

Perlengkapan yang dibutuhkan:

Sebuah runga yang cukup luas agar peserta dapat berdiri dalam dua barisan

Prosedur:

Fasilitator meminta peserta untuk berdiri saling berhadap-hadapan.
Satu baris terdiri dari perempuan. Baris lainnya terdiri dari laki-laki.
Dua orang peserta, satu perempuan, satu laki-laki, menjadi “pengamat” dan
mendapat kertas dan pena untuk melihat hasil pengamatan mereka

Fasilitator menjelaskan apa yang dimaksud dengan “body gesture”
Fasilitator meminta peserta laki-laki memperagakan gerakan yang biasa
dilakukan oleh laki-laki
”Pengamat” melihat dengan seksama dan mencatat gerakan yang diperagakan
Fasilitator meminta peserta perempuan memperagakan gerakan yang biasa
dilakukan oleh perempuan
“Pengamat” melihat dengan seksama dan mencatat gerakan yang diperagakan

Fasilitator meminta peserta laki-laki memperagakan gerakan yang biasa
dilakukan oleh lawan jenisnya yakni, perempuan.
“Pengamat” memperhatikan dan mencatat gerakan yang diperagakan.
Pada sesi terakhir, mintalah peserta perempuan memperagakan gerakan yang
biasa dilakukan oleh laki-laki.
“Pengamat” memperhatikan dan mencatat gerakan yang diperagakan.

Evalusi gestures :

Peserta (yang memperagakan gerakan) duduk.
Para “pengamat” mempresentasikan hasil pengamatannya, dan fasilitator
menuliskannya pada kertas flipchart.
Fasilitator menjelaskan perbedaan peran sex dan peran gender.

Fasilitator menggunakan kertas flipchart yang berisi hasil pengamatan dan
menanyakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini :

- Gerakan mana yang merupakan “peran sex?” gerakan mana yang
merupakan “peran gender”
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- Bagaimana peran tersebut diteruskan dari satu generasi ke generasi
berikutnya ?

- Peran mana yang berkaitan dengan posisi kepemimpinan?

Pada akhir sesi, definisi peran sex dan gender dipaparkan.

Peran Gender VS Peran Sex

Peran gender merupakan hasil konstruksi masyarakat. Masing-masing
komunitas memiliki nilai dan norma masing-masing sehubungan dengan perilaku
”tipikal laki-laki” atau ” tipikal perempuan” . Norma-norma dan nilai ini diteruskan
dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses sosialisasi. Sosialisasi
dasar terjadi dalam lingkungan keluarga di rumah. Sosialisasi tahap berikutnya
berlaku di sekolah, dan lembaga pendidikan formal berperan dalam menciptakan
sistem pemberlakuan dan memelihara nilai-nilai tersebut.

Peran sex dihubungkan dengan fungsi-fungsi biologis bagian tubuh perempuan
dan lai-laki. Contohnya, hanya perempuan yang bisa melahirkan. Hanya laki-laki
dapat menghasilkan sel sperma. Namun, keduanya sama-sama bisa mengganti
popok bayi dan merawat anak.

Peran gender dipengaruhi oleh usia, status keluarga, status ekonomi dan
pendidikan, budaya lokal, tradisi dan nilai-nilai. Dalam kehidupan sehari-hari
nilai-nilai tersebut diadopsi menuju perkembangan. Peran gender dapat berubah
dan dipertukarkan. Namun, harapan, perilaku dan emosi masyarakat seringkali
mengarah pada teladan dan tidak mengarah pada realita.



Laporan ToT Pendekatan Penyadaran Peran Gender

Bagi BPP, PKK, PSW, NGO, dan Counterparts
38

Fasilitasi Kelompok Kerja

Fungsi-fungsi sesi plenary dan kelompok kerja dalam pelatihan adalah :

Sesi plenary - Perkenalan
- Survei tentang keseluruhan aspek-aspek

penting
- Identifikasi permasalahan
- Distribusi kelompok kerja

Kelompok kerja - Analisa terperinci tentang hal-hal yang potensial
dan permasalahan.

- Diskusi permasalahan dan alternatif pemecahan
masalah

- Perumusan rekomendasi
- Visualisasi hasil untuk presentasi

Sesi plenary - Berbagi hasil melalui kelompok kerja
- Diskusi, kritik, tambahan, dan pertanyaan

terhadap hasil
- Mencari kesimpulan bersama
- Evaluasi

Tanda-tanda fasilitasi kelompok kerja yang berhasil :

Penting untuk memformulasikan secara jelas dan merinci tugas-tugas yang
dijelaskan kepada forum. Alangkah baiknya bila tugas tersebut divisualisasikan,
sehingga semua peserta dapat membaca tugas tersebut berulang-ulang.

- Bila tugas yang diberikan cukup rumit, penting untuk mengindikasi
berapa banyak waktu yang harus dialokasikan untuk masing-masing
tugas.

- Berkeliling dan memeriksa setiap 10 menit, apakah kelompok berada
pada jalur yang benar atau malah terhambat

- Memperkenalkan beberapa aturan kelompok untuk mempererat
kerjasama

- Mengalokasikan waktu ekstra untuk mengumpulkan dan mengorganisir
hasil kerja

Aturan dalam kelompok kerja :

- Berbagilah peran dalam kelompok, seperti moderator, satu orang
menulis kartu, juru waktu, dan presenter.

- Yakinkan bahwa setiap orang dalam kelompok kerja mengerti akan
tugasnya !

- Memutuskan strategi tentang bagaimana kelompok kerja harus
terstruktur agar dapat memenuhi tugas yang diberikan.

- Menghormati pendapat masing-masing.
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- Mendorong anggota kelompok yang pendiam untuk berpartisipasi
secara aktif

- Pertukaran fungsi, khususnya presentasi
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Tugas Kelompok 1

Anda berlaku sebagai fasilitator lokakarya untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa,
dan pengambil keputusan lainnya di tingkat desa.

Tugas anda adalah memfasilitasi sesi perkenalan peserta dengan metoda
wawancara berpasangan.

Bacalah petunjuk melakukan “wawancara berpasangan”

Buatlah sebuah prosedur dan distribusikan tugas fasilitasi dalam kelompokmu.

Waktu? Kegiatan ? Bagaimana? Siapa? Bahan yang
diperlukan

Implementasikan dan fasilitasi sesi ini secara plenary. Anda memiliki waktu 60
menit.

Tunjuklah 2 anggota kelompok lainnya untuk memberikan feed back pada
kelompok anda pada akhir sesi.

Tugas Kelompok 2

Anda berlaku sebagai fasilitator lokakarya untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa,
dan pengambil keputusan lainnya di tingkat desa.

Tugas anda adalah memfasilitasi lokakarya penyadaran peran gender dengan
metode “ tipikal gesture” .

Bacalah petunjuk cara memandu sesi “ tipikal gesture”.

Buatlah sebuah prosedur dan distribusikan tugas fasilitasi dalam kelompokmu.

Waktu? Kegiatan ? Bagaimana? Siapa? Bahan yang
diperlukan



Laporan ToT Pendekatan Penyadaran Peran Gender

Bagi BPP, PKK, PSW, NGO, dan Counterparts
41

Implementasikan dan fasilitasi sesi ini secara plenary. Anda memiliki waktu 60
menit.

Tunjuklah 2 anggota kelompok lainnya untuk memberikan feed back pada
kelompok anda pada akhir sesi.
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Tugas Kelompok 3

Anda berlaku sebagai fasilitator lokakarya untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa,
dan pengambil keputusan lainnya di tingkat desa.

Tugas anda adalah menjelaskan kepada peserta tentang mandat dan strategi
BPP. Presentasi anda hanya selama 20 menit !

Diskusikan dalam kelompok hal-hal yang merupakan aspek paling penting.

Siapakan kartu yang telah tertulis aspek-aspek tersebut di dalamnya.

Gunakanlah kartu dengan beragam warna yang berbeda untuk presentasi anda.

Fasilitasi diskusi plenary setelah presentasi anda.

Buatlah sebuah prosedur dan distribusikan tugas fasilitasi dalam kelompokmu.

Waktu? Kegiatan ? Bagaimana? Siapa? Bahan yang
diperlukan

Implementasikanlah dan presentasi anda tidak lebih dari 20 menit. Diskusi
plenary harus berakhir paling lama 20 menit.

Tunjuklah 2 anggota kelompok lainnya untuk memberikan feed back pada
kelompok anda pada akhir sesi.

Tugas Kelompok 4

Anda berlaku sebagai fasilitator lokakarya untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa,
dan pengambil keputusan lainnya di tingkat desa.

Tugas anda adalah memfasilitasi sesi diskusi kelompok. Peserta harus
mendiskusikan dalam kelompok, hal-hal di bawah ini :

- Keberhasilan mengintegrasikan perempuan sebagai pengambil keputusan
tingkat desa.

- Permasalahan dalam mengintegrasikan perempuan sebagai pengambil
keputusan tingkat desa

- Rekomendasi bagaimana partisipasi perempuan bisa lebih ditingkatkan.
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Bacalah petunjuk cara memandu sesi “fasilitasi diskusi kelompok”.

Buatlah sebuah prosedur dan distribusikan tugas fasilitasi dalam kelompokmu.

Waktu? Kegiatan ? Bagaimana? Siapa? Bahan yang
diperlukan

Implementasikan dan fasilitasi sesi ini secara plenary. Anda memiliki waktu 60
menit.

Tunjuklah 2 anggota kelompok lainnya untuk memberikan feed back pada
kelompok anda pada akhir sesi.

Prosedur memberikan Feedback

Tujuan :

1. Peserta mendapat feedback setelah latihan praktek fasilitasi
2. Peserta belajar bagaimana memberi feedback yang positif dan bersifat

membangun.

Waktu :

15 menit setelah selesai latihan praktek fasilitasi.

Prosedur :

Feedback dibagi menjadi tiga bagian :

a. Self-assessment kelompok (5 menit).
b. Feedback dari “pengamat” (5 menit)
c. Diskusi plenary (5 menit).

Apa yang baik? Apa yang masih bisa ditingkatkan?
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