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Latar Belakang

● Penyebab kebakaran hutan dan lahan dikarenakan ulah manusia karena

kemiskinan akibat tingkat ekonomi, tingkat pendapatan dan tingkat

pengetahuan yang rendah dan juga akibat ketamakan dari masyarakat

itu sendiri. Salah satu konsep dan pendekatan yang dilakukan oleh

SSFFMP di dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah melalui

pembinaan dan pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan

hutan dan lahan yang rawan kebakaran secara partisipatif dengan

pendekatan gender.

●  Sesuai dengan rencana 5 tahun SSFFMP di dalam kegiatan pengembangan

masyarakat, maka pengenalan pendekatan pengelolaan Ekonomi Rumah

Tangga “ERT” kepada masyarakat yang akan menerima bantuan cukup

efektif dan berdayaguna tinggi terutama yang diarahkan kepada rumah

tangga yang mempunyai kegiatan usaha produktif.

●  Memperkenalkan metoda pengelolaan “ERT” kepada masyarakat binaan

cukup efektif karena inti dari pendekatan ini adalah agar mencapai

rumah tangga yang harmonis, komunikatif sesama anggota keluarga

sehingga mereka dapat secara bersama-sama membuat perencanaan

pengembangan ekonomi keluarga ke depannya.

● Agar konsep ini dapat berhasil dan bisa disebarluaskan kepada

masyarakat khususnya masyarakat di pedesaan dirasa perlu memberikan

pelatihan pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga kepada masyarakat yang

akan menerima bantuan dari proyek, agar bantuan yang diterima oleh

masyarakat dapat dipergunakan untuk usaha-usaha yang produktif.

●  Pelaksanaan lokakarya pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga ini merupakan

follow up dari TOT ”ERT” yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun

fasilitator/trainer dalam lokakarya ini berasala dari peserta TOT ”ERT”

yang telah dilatih sebelumnya. Dengan adanya lokakarya ini, diharapkan

ilmu-ilmu yang diperoleh peserta dapat diterapkan dan disebarkan

kepada masyarakat lain yang ada di sekitar tempat tinggalnya.



Tujuan

a. Memperluas wawasaan suami dan istri tentang pengendalian uang

keluar dan peningkatan uang masuk.

b. Supaya pengendalian uang keluar itu dapat berjalan secara lancar

dan aman maka diperlukan adanya keterbukaan diantara sesama

anggota rumah tangga. Pelatihan akan memperkenalkan cara

berkomunikasi dalam rumah tangga sebagai salah satu alat untuk

mencapai keterbukaan

c. Salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan adalah

mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Pelatihan akan

beruaya supaya para peserta mempunyai keterampilan dan terbiasa

mengendalikan waktu, untuk kemudian dipergunakan untuk melakukan

usaha-usaha yang produktif

d. Semua pengetahuan dan keterampilan itu akan digali dari pengalaman

para peserta sendiri

Output
Peserta dapat memahami modul dan materi pelatihan yang diberikan,

dan menerapkannya dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari.

Tempat
Lokakarya pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga ini dilaksanakan selama

dua hari, tanggal 25 – 26 Mei 2005, bertempat di kantor Kecamatan Tulung

Selapan, Kabupaten OKI (Ogan Komering Ilir).

Fasilitator
 Supnir M. Toha, SE, MM ( BKKB dan PKS Kab. OKI )

 Sundari, SE ( PKK Kab. OKI )

 Yusnariah, S.Sos ( Disbun Kab. OKI )

 M. Zakir Hasan (BKP Kab. Banyuasin)

Metoda yang Digunakan
●  Diskusi

●  Curah Pendapat

●  Working Group

●  Presentasi

●  Evaluasi



Jadwal Kegiatan

Jadwal

Lokakarya Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga (ERT)
Kecamatan Pampangan, 19 - 20 Juli 2005

No Hari/Tanggal Waktu Materi/Kegiatan PJ

1 Selasa, 19.07.05 8.30 Pembukaan

* Laporan pelaksanaan kegiatan Gender Specialist
* Sambutan sekaligus membuka
pelatihan Camat Pampangan

* Penjelasan tujuan pelatihan Gender Specialist

9.00
Perkenalan fasilitator, co-fasilitator,
dan peserta Fasilitator/Co, Panitia

9.20 Pengenalan tentang ERT Fasilitator

10.00 Coffee Break

10.30 Energizers Panitia/Co

10.40 Komunikasi dan tegur sapa dalam
keluarga

Fasilitator

12.00 ISHOMA

13.30 Energizers Panitia/Co

13.40 Diskusi kelompok Fasilitator/Co

15.00 Coffee Break

15.30 Energizers Panitia/Co

15.40 Presentasi hasil diskusi kelompok Fasilitator/Co

16.30 Permainan pesan berantai Fasilitator/Co

2 Rabu, 20.07.05 8.30 Energizers Panitia/Co

8.40 Pemanfaatan waktu dalam rumah
tangga

Fasilitator

9.15 Diskusi kelompok Fasilitator/Co

10.00 Coffee Break

10.30 Energizers Panitia/Co

10.40 Presentasi hasil diskusi kelompok Fasilitator/Co

12.00 ISHOMA

12.30 Energizers Panitia/Co

12.40 Pemanfaatan waktu luang untuk
usaha produktif

Fasilitator

15.00 Coffee Break

15.40 Diskusi kelompok Fasilitator/Co

16.30 Penutup Camat Pampangan



PROSES KEGIATAN

Hari Pertama 19 Juli 2005

Lokakarya dimulai pada Pukul 09.20

WIB dengan acara pembukaan yang

diawali dengan laporan pelaksanaan

kegiatan yang disampaikan oleh Ibu

Yandriani selaku Gender Specialist

SSFFMP-UNI EROPA. Laporan yang

disampaikan meliputi penjelasan jumlah

peserta yang terdiri dari 10 pasutri

(pasangan suami istri). 4 pasutri berasal

dari Desa Riding, 4 pasutri dari desa

Ulak Kemang, dan 2 pasutri berasal dari

Kecamatan Pampangan.

Selanjutnya, diteruskan dengan kata sambutan dari Camat

Pampangan Bpk Ahmad S,Sos, MM sekaligus membuka lokakarya secara

resmi pada pukul 09.25 WIB.Setelah pembukaan secara resmi, Yandriani

selaku Gender Specialist SSFFMP menjelaskan tujuan diselenggarakannya

Lokakarya Pengelolaan “ERT” (Ekonomi Rumah Tangga) di Kecamatan

Pampangan Kabupaten OKI selama dua hari, yakni tanggal 19 – 20 Juli

2005.

Tujuan :

1. Memperluas wawasan suami dan istri tentang pengendalian uang

keluar dan peningkatan uang masuk

2. Supaya pengendalian uang keluar itu dapat berjalan secara lancar

dan aman, maka diperlukan adanya keterbukaan diantara sesama

anggota rumah tangga. Pelatihan akan memperkenalkan cara

berkomunikasi dalam rumah tangga, sebagai salah satu alat untuk

mencapai keterbukaan.

3. Salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan adalah

mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Pelatihan akan

berupaya supaya para peserta dapat mempunyai keterampilan dan

terbiasa mengendalikan waktu, untuk kemudian dipergunakan buat

melakukan usaha-usaha yang produktif

4. Semua pengetahuan dan keterampilan itu akan digali dari pengalaman

para peserta sendiri.



Rangkaian acara pembukaan ditutup pada pukul 09.57 WIB dengan

pembacaan do’a yang disampaikan Bpk. Supnir M. Toha

Setelah Coffee Break pada pukul

10.00 WIB, seluruh peserta dan

fasilitator melakukan energizers

selama 5 menit. Energizers atau

sering juga disebut vitamin kerja

dipandu oleh Ali Haryono dan

Wardah.

Semua peserta diminta berdiri membentuk lingkaran dan melakukan

gerakan dengan memegang anggota tubuh yang diucapkan, seperti : kepala,

pundak, lutut, kaki.

Setelah peserta bersemangat, pada pukul 10.20 WIB dilanjutkan

dengan acara perkenalan fasilitator dipandu Ibu Sundari. Diawali dengan

perkenalan tim fasilitatar (Supnir M.Toha, Yusnariah, M. Zakir Hasan, Ali

Haryono, Wardah, dan Sundari) dilanjutkan dengan perkenalan peserta

lokakarya. Fasilitator membagikan 5 metaplan berwarna dan spidol kepada

seluruh pasutri. Peserta diminta untuk menuliskan identitas mereka yang

berupa :

Nama Pekerjaan Jumlah anak Asal daerah Harapan setelah

mengikuti pelatihan

Setelah semua pasutri memperkenalkan diri, fasilitator (Supnir M.Toha)

memaparkan hikmah dari perkenalan yang mereka lakukan yakni, untuk

menjalin keakraban agar lebih terasa unsur kekeluargaan diantara mereka,

serta dapat menjalin tali silaturrahmi.



Pada pukul 11.05 WIB dilanjutkan dengan materi Pengenalan “ERT”

(Ekonomi Rumah Tangga) yang dipandu fasilitator Yusnariah. Setelah

pengenalan ERT, acara dilanjutkan dengan materi Komunikasi dan Tegur

Sapa pada pukul 11.12 WIB yang dipandu fasilitator (M. Zakir Hasan).

Materi disampaikan dengan metode Visualisasi gambar. Fasilitator

menayangkan gambar pasutri yang terlibat suatu percakapan, yang

menggambarkan sang suami sedang memberi uang kepada istrinya dengan

tangan kanan, sementara di tangan kirinya yang diletakkan di belakang

pinggang, suami menyembunyikan sejumlah uang.

Fasilitator meminta seluruh peserta untuk memperhatikan gambar

tersebut dengan seksama. Setelah itu, lokakarya diteruskan dengan Diskusi

kelompok. Peserta dibagi menjadi 2 kelompok, yakni kelompok suami dan

kelompok istri. Fasilitator memandu peserta untuk menuliskan

opini/pendapat mereka terhadap gambar yang ditayangkan sebelumnya.

Setelah diskusi, dilanjutkan dengan presentasi hasil diskusi

tersebut. Masing-masing kelompok memilih satu orang wakilnya untuk

mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan forum.

 Kelompok istri diwakili oleh Ibu Rusla dari Desa Ulak Kemang

 Kelompok suami diwakili oleh Bpk. Tarmizi, S.Sos dari Kec.

Pampangan

Pada pukul 11.38 WIB acara diteruskan dengan materi Tegur Sapa

dalam Keluarga yang dipandu fasilitator Sundari. Setelah penyampaian

teori, diteruskan dengan diskusi kelompok yang dipandu fasilitator Supnir

pada pukul 11.49 WIB. Fasilitator membagi peserta menjadi 2 kelompok,

yakni kelompok suami dan kelompok istri. Adapun hal-hal yang didiskusikan

meliputi:

Komunikasi yang sering

diucapkan

Komunikasi yang

jarang diucapkan

Hambatan dalam

berkomunikasi



Setelah ISHOMA

(Istirahat, Sholat, Makan

Siang), acara dilanjutkan

pada pukul 13.20 WIB

dengan presentasi hasil

diskusi yang dipandu

fasilitator (Supnir).

Selanjutnya, pada pukul

13.40 WIB, Ali Haryono dan

Wardah memandu

energizers.

Semua peserta diminta untuk duduk membentuk lingkaran. Lalu, satu

per satu peserta menyebutkan kata Ekonomi – Rumah – Tangga secara

berurutan. Fasilitator menjelaskan bila disebutkan kata “Ekonomi”, maka

peserta yang namanya ekonomi harus bertukar tempat duduk sesama

temannya yang memiliki nama yang sama (ekonomi), demikian juga dengan

kata “Rumah” dan “Tangga”. Namun, bila fasilitator menyebutkan kata

“ERT”, maka seluruh peserta harus bertukar tempat duduk tanpa

terkecuali.

Acara berikutnya yaitu permainan pesan berantai yang dipandu Bpk.

Supnir pada pukul 13.48 WIB. Fasilitataor membagi peserta menjadi 2

kelompok, yakni kelompok suazi dan kelompok istri. Peserta diminta untuk

barbaris memanjang. Fasilitator menunjukkan dan membisikkan pesan yang

harus disampaikan oleh peserta yang berbaris paling depan, lepada peserta

lain yang berdaa di belakangnya. Demikian seterusnya, hinggá pesan

tersebut sampai pada peserta yang berbaris paling belakang. Peserta yang

berada pada baris paling belakang, diminta untuk menuliskan pesan yang

diterimanya pada sehelai metaplan. Sebelumnya, fasilitator telah

menyiapkan spidol dan metaplan bagi 2 peserta dari dua kelompok yang

berbaris paling belakang.

Pesan yang disampaikan Pesan yang diterima

Kelompok Bapak-bapak Orang bijak biasanya

pintar mengelola lahan

tanpa membakar. Oke ¡

Orang yang dilatih

tidak boleh diulang

Kelompok Ibu-ibu Hidup hemat bukan

pelit, tapi belanjanya

sesuai kebutuhan yang

penting

Hidup hemat bukan

pelit



Setelah itu, fasilitator menggali opini peserta mengenai hambatan

dalam berkomunikasi, yang menyebabkan terjadinya distorsi antara pesan

yang disampaikan, dengan pesan yang diterimanya.

Hambatan dalam berkomunikasi.

1. Penyampaiannya secara lisan (tidak memakai media tulisan)

2. Pesan terlalu panjang

3. Waktunya terlalu cepat

4. Rantainya terlalu panjang

5. Pesan tidak bisa diulang

Pada pukul 14.02 WIB lokakarya diisi dengan materi Pengendalian

Waktu yang disampaikan oleh fasilitator Zakir. Selanjutnya, pada pukul

14.17 WIB, fasilitator Yusnariah memandu diskusi kelompok dengan materi

Pemanfaatan Waktu dalam Satu Hari. Hal-hal yang harus didiskusikan oleh

masing-masing kelompok pasutri ádalah :

No Waktu Jenis Kegiatan Penanggung Jawab Anggota keluarga

yang terlibat

Setelah selesai diskusi, pada pukul 15.10 WIB, diteruskan dengan

presentasi hasil diskusi. Masing-masing pasutri tampil ke depan dan

mempresentasikan hasil diskusi mereka bersama-sama.

Sebelum lokakarya hari pertama ditutup, pada pukul 15.55 WIB,

fasilitataor (Supnir) memaparkan kesimpulan lokakarya pada hari pertama.

Lokakarya hari pertama akhirnya ditutup pada pukul 16.05 WIB, setelah

sebelumnya fasilittaaor dan peserta membuat kesepakatan untuk bertemu

kembali keesokan harinya pada pukul 08.00WIB.



Hari kedua 20 Juli 2005

Lokakarya hari kedua dimulai pada pukul 08.30 WIB, diawali dengan

energizers yang dipandu Ali Haryono dan Wardah. Peserta diminta untuk

berdiri dan membetuk lingkaran dengan jarak yang tidak terlalu jauh

antara satu peserta dengan peserta lainnya. Fasilitator dan seorang

peserta memperagakan empat tepukan yang harus dilakukan dan diteruskan

oleh peserta lainnya.

Setelah energizers selama 10 menit, pada pukul 08.40 WIB,

fasilitator Sundari menyampaikan materi Pemanfaatan Waktu Luang Untuk

Usaha Produktif.

Hasil diskusi kelompok pasutri pada hari pertama dibagikan kembali.

Peserta diminta untuk memperhatikan waktu luang/istirahat yang semula

diisi dengan kegiatan yang bersifat santai (tidur siang, nonton TV), dapat

dialihkan ke kegiatan yang bersifat lebih produktif (membuat kue untuk

dagangan, memelihara ternak, dll). Setelah penjelasan oleh fasilitator,

lokakarya dilanjutkan dengan diskusi kelompok pasutri. Hal-hal yang

menjadi pokok diskusi yaitu :

No Waktu Jenis Kegiatan Penanggung Jawab Anggota keluarga

yang terlibat

Setelah diskusi, pada pukul 09.30 WIB, dilanjutkan dengan presentasi hasil

diskusi. Pada pukul 10.15 WIB setelah coffee break, dilanjutkan dengan

materi Pengendalian ERT (Ekonomi Rumah Tangga) yang dipandu fasilitator

Supnir. Setelah penyampaian materi selama 15 menit, pada pukul 10.30

WIB fasilitator Yusnariah + Zakir memandu diskusi kelompok. Peserta

dibagi menjadi kelompok pasutri untuk membahas hal-hal di bawah ini :

No Tanggal Uraian

Kegiatan

Uang Masuk Uang Keluar Saldo



Pada pukul 11.30 WIB, acara dilanjutkan dengan presentasi hasil

diskusi yang difasilitasi oleh Zakir Hasan. Setelah istirahat siang, pada

pukul 13.40 WIB seluruh peserta diberikan materi pembulatan mengenai

rangkaian kegiatan lokakarya yang telah dilaksanakan selama 2 hari.

Materi ini disampaikan oleh fasilitator Supnir M. Toha. Sebelum

lokakarya ditutup, peserta diperkenalkan pada matrik evaluasi yang telah

disediakan oleh tim fasilitator.

Hasil evaluasi Lokakarya ”ERT” (Ekonomi Rumah Tangga)

Baik Cukup Kurang
Keterangan

Lk Pr Lk Pr Lk Pr
Total

* Pengenalan ERT 10 10 0 0 0 0 20

* Komunikasi dan Tegur Sapa 10 10 0 0 0 0 20

* Pemanfaatan Waktu 10 10 0 0 0 0 20

* Pengendalian ERT 10 10 0 0 0 0 20

* Fasilitator 10 10 0 0 0 0 20

* Panitia 10 10 0 0 0 0 20

* Energizers 10 10 0 0 0 0 20

Setelah fasilitator menjelaskan bahwa seluruh peserta diminta mengisi

matriks evaluasi, akhirnya lokakarya Pengelolaan ”ERT” (Ekonomi Rumah

Tangga) ditutup. Rangkaian kegiatan penutupan adalah :

1. Kata Sambutan dari SSFFMP : Yandriani, selaku Gender Specialist

SSFFMP

2. Kesan dan Pesan dari peserta selama mengikuti lokakarya selama 2 hari.

3. Kata sambutan sekaligus menutup lokakarya pengelolaan ”ERT” secara

resmi

4. Doa penutup : Bpk Supnir M. Toha




