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LAPORAN
Workshop “Penyadaran Peran Gender dalam Kegiatan

Pengelolaan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan”

Di Desa Muara Telang, kab. Banyuasin, 16 Juni 2005

Latar Belakang

Upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan

menempatkan peran serta masyarakat sebagai salah satu faKtor yang paling

dominan untuk mengatasi akAr penyebab kebakaran hutan dan lahan merupakan

tindakan yang tepat. Disadari bahwa penyebab kebakaran hutan dan lahan

dikarenakan ulah manusia karena lahan dan sumberdaya hutan sebagai sumber

penghidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dengan

tradisi pembukaan lahan yang berpindah-pindah. Ujung tombak keberhasilan di

dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan

penumbuhkembangan kesadaran masyarakat, serta melibatkan seluruh lapisan

masyarakat secara partisipatif dengan dukungan pihak terkait, organisasi dan

kemapuan masyarakat itu sendiri. Peran masyarakat dalam hal ini tentu saja

peran perempuan dan laki-laki yang terbangun dari konstruksi social budaya

yang berlaku.

Dengan adanya workshop penyadaran peran gender dalam pengelolaan

kebakaran hutan dan lahan, diharapkan akan timbul kesadaran mengenai

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

yang dilakukan di masyarakat. Workshop ini melibatkan peserta dari berbagai

unsur penting di desa. Yaitu : Kepala Desa, Sekdes, Pemangku Adat, BPD, LMD,

dan Motivator Desa. Dalam Workshop ini peserta dibekali dengan berbagai

pengetahuan mengenai konsep gender, sekaligus strategi gender dalam

SSFFMP, yakni untuk melibatkan 20 % peserta perempuan untuk semua

kegiatan. Dengan bekal pengetahuan ini, diharapkan peserta dapat memahami

bagaimana mereka dapat mendukung integrasi wanita dalam berbagai kegiatan,

terutama dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.



Tujuan
 Peserta mengerti konsep gender

 Peserta memahami strategi gender pada SSFFMP (keterlibatan <

20% peserta perempuan dalam semua kegiatan)

 Peserta mengetahui dan mengerti peran motivator desa

 Peserta mendiskusikan bagaimana mereka dapat mendukung integrasi

perempuan dalam kegiatan SSFFMP

Output
Peserta dapat memahami modul dan materi pelatihan yang diberikan, dan

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat memahami arti

penting keterlibatan gender dalam berbagai kegiatan.

Tempat dan Jadwal
Workshop Penyadaran Peran Gender dalam Pengelolaan dan Pengendalian

Kebakaran Hutan dan Lahan ini dilaksanakan selama satu hari,yakni tanggal

16 Juni 2005, bertempat di Kantor Kepala Desa Muara Telang, Kec, Muara

Telang, Kab. Banyuasin

Fasilitator & Assistant Fasilitator
 Yandriani

 M. Zakir

 Wardah

 Dian Maulina

 Julie Becu

 Ali Haryono

Metoda yang Digunakan
 Diskusi

 Curah Pendapat

 Working Group

 Presentasi

 Evaluasi



Jadwal Kegiatan

Jadwal

Workshop ” Penyadaran Peran Gender dalam Pengelolaan dan

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ”

Desa Muara Telang, 16 Juni 2005

Waktu Kegiatan Penanggung Jawab

9.00 - Pembukaan Camat

- Penjelasan Tujuan Yandriani

9.20 Perkenalan Peserta Dian

10.00 Coffee Break

10.30 Konsep Gender Wardah

11.10 Pendekatan Gender Yandriani

11.30 Energizers Julie

11.35

Strategi Gender dalam

SSFFMP Yandriani

12.00 Motivator Desa Dian

12.15 ISHOMA

13.15 Energizers Wardah

13.30 Diskusi kelompok Zakir

14.30 Coffee Break

14.45 Presentasi Hasil Diskusi Zakir

16.00 Penutupan Camat

PROSES KEGIATAN

Workshop “ Penyadaran Peran Gender dalam Kegiatan Pengelolaan dan

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan” dibuka pukul 09.00. Pembukaan oleh

MC. Amat Sahie yang dalam hal ini sebagai Sekertaris Desa Muara Telang

Kabupaten Banyuasin, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan

pelaksanaan kegiatan Workshop oleh Ibu Yandriani disini bertindak sebagai

Gender Specialist SSFFMP, selanjutnya sebagai kata sambutan sekaligus

membuka workshop secara resmi oleh Bapak Drs. Amir Fauzie selaku Camat

Kecamatan Muara Telang



Setelah workshop dibuka secara resmi, acara dilanjutkan dengan

penjelasan tujuan workshop oleh Gender Specialist SSFFMP ; Yandriani

Tujuan

 Peserta mengerti konsep gender

 Peserta memahami strategi

gender pada SSFFMP

(keterlibatan < 20% peserta

perempuan dalam semua kegiatan)

 Peserta mengetahui dan mengerti

peran motivator desa

 Peserta mendiskusikan bagaimana

mereka dapat mendukung

integrasi perempuan dalam

kegiatan SSFFMP

Setelah coffee break pukul 09.30 WIB, acara dilanjutkan dengan

perkenalan peserta. Acara perkenalan ini dipandu fasilitator (Dian Maulina).

Masing-masing peserta diminta mencari pasangannya masing-masing yang belum

dikenal dan memperkenalkan pasangannnya sbb:

Nama Asal Daerah Jabatan Posisi perempuan dalam

kepemimpinan

Setelah mendapatkan data yang diperlukan, fasilitator meminta peserta

satu-persatu tampil ke depan dan memperkenalkan pasangannya masing-masing.



Pada pukul 10.00 WIB, acara diteruskan dengan penjelasan mengenai

Konsep Gender yang dipandu fasilitator (Wardah).

Peserta diminta untuk mengetahui fungsi gender dalam kehidupan

sehari-hari, yakni dengan mengidentifikasi sekaligus memperagakan gerakan-

gerakan yang biasa dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dalam kehidupan

sehari-hari, meliputi :

1. Perempuan memperagakan gerakan yang biasa dilakukan perempuan

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

3. Perempuan memperagakan gerakan yang biasa dilakuakan oleh Laki-laki

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

Sebelumnya, fasilitator telah memilih beberapa orang sebagai observer, yang

bertugas mengamati dan mencatat gerakan-gerakan yang diperagakan oleh

peserta.

Hasil peragaan gerakan oleh kelompok perempuan dan laki-laki

Perempuan perempuan Laki-laki laki-laki

Mencuci (g)

Memasak (g)

Mengepel (g)

Tidur (g)

Meyusui (s)

Menebas (g)

Menulis / membaca (g)

Memasak (g)

Temenung (g)

Membakar kemplan (g)

Menjemur pakaian (g)

Mengarit / menebas (g)

Mencuci (g)



Perempuan laki-laki Laki-laki perempuan

Menghidupkan mesin(g)

Mengarit (g)

Menebas (g)

Mengupas kelapa (g)

Mencuci (g)

Menyusui (s)

Menggosok (g)

Menjemur (g)

Mengasuh anak (g)

Mengupas kelapa (g)

Mengelus (g)

Dalam sesi ini, peserta dituntun untuk dapat membedakan mana gender

role atau seksrole. Lalu, fasilitator menjelaskan Konsep dasar Gender.

Sex Roles

= Peranan sex (Jenis.kelamin)

Gender Roles

= Peranan gender

 Biologis

Dibawa sejak lahir,karunia

Tuhan YME

 Tidak bisa dirubah

contoh :

Hanya perempuan bisa

melahirkan

 Kebudayaan

Terbentuk dalam lingkungan

bermasyarakat ,belajar melalui

sosialisasi

 Bisa dirubah

contoh :

- Perempuan dan laki –laki

bisa berkerja sebagai

guru,karyawan,dll

- Perempuan dan laki-laki

bisa merawat anak

,membersihkan rumah,dll



Pada pukul 11.30 WIB, acara

dilanjutkan dengan materi “ Strategi

dan Pendekatan Gender (WID, GAD,

dan GM) yang dipandu fasilitator

(Yandriani). Sesi ini juga diisi dengan

tanya jawab dengan peserta

workshop seputar materi WID, GAD,

dan GM.

Wanita dalam

pembangunan

Gender dan

pembangunan

Gender mainstriming

- Promosi wanita

- Program-program

- Kedukan wanita dalam

lembaga

- Perempuan + laki-laki

dalam hubungan SSL

- Integrasi dalam

setiap program

- Dampak positif bagi

perempuan + laki-laki

- Pendekatan

partisipatif

- Pelaksanaan disemua

lembaga

- Pengembangan staff +

organisasi

- Perwakilan yang

berimbang antara

perempuan dan laki-

laki, di semua tingkat

Setelah itu dilakukan

penjelasan mengenai strategi dan

pendekatan gender dalam kehidupan

sehari-hari antara laki-laki dan

perempuan. Intinya adalah, bahwa

antara laki-laki dan perempuan tidak

dibedakan ,tetapi juga dalam batas-

batas yang wajar saja menurut

kodratnya.

Setelah istirahat makan siang, pada pukul 13.00 WIB, acara diteruskan

dengan energizer yang dipandu oleh Julie Becu. Setelah energizers, diteruskan

dengan penjelasan mengenai peran dan fungsi motivator desa dalam mendukung

kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Acara ini dipandu Dian

Maulina. Fasilitator meminta para motivator untuk maju ke depan, dan

menjelaskan peran seorang motivator kepada peserta workshop lainnya.

Adapun para motivator tersebut adalah :



1. Kartini dari Desa Muara Telang

2. Thamrin Arisondi dari Desa Upang

3. Sartina dari Desa Upang

4. Sumarni dari Desa Talang Lubuk

5. Sofyan dari Desa Talang Lubuk

6. Marwati dari Desa Prajen

Selanjutnya acara diteruskan dengan menyanyikan lagu motivator

bersama-sama dengan seluruh peserta workshop.

Pada Pukul 13.45 WIB, acara dipandu fasilitator (Zakir). Fasilitator

memandu peserta untuk melakukan diskusi kelompok. Peserta dibagi menjadi 4

kelompok. Masing-masing kelom pok mendiskusikan :

1. Bagian mana yang lebih mudah untuk melibatkan perempuan dalam suatu

kegiatan ?

2. Bagian mana yang lebih sulit untuk melibatkan perempuan ?

3. Apa yang dapat kita lakukan untuk mendukung kegiatan tersebut ?

( sebagai kepala, aparat pemerintahan, dan motivator desa )

Setelah diskusi, pada pukul 15.45 WIB, fasilitator memandu peserta

untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan forum.

Evaluasi

Baik Cukup Kurang
No Keterangan

Lk Pr Lk Pr Lk Pr
Jumlah

1 Konsep gender 19 11 2 0 0 0 32

2
Pendekatan dan strategi gender dalam
proyek 16 11 1 4 0 0 32

3 Fasilitator 19 11 2 0 0 0 32

4 Panitia 19 10 2 1 0 0 32

5 Energizers 16 11 6 0 0 0 32

Workshop Penyadaran Peran Gender dalam Kegiatan Pengelolaan dan

Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan ditutup pada pukul 15.55 WIB oleh

camat Muara Telang, Bpk. Amir Fauzie.


