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Laki – laki dan perempuan, tua dan muda harus menyadari akibat 
negatif dari kebakaran dan mempelajari strategi alternatif dalam 
menangani sumber daya alam secara berkelanjutan. Baik Laki 
– laki dan perempuan seharusnya mengikuti pertemuan dan 
pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan kebakaran dan 
sumber daya alam berbasis masyarakat (CbFM). Stakeholders 
tingkat propinsi dan kabupaten mendukung gagasan bahwa laki 
– laki dan perempuan berpartisipasi aktif dalam merencanakan dan 
mengimplementasikan kegiatan yang ada.

Visi Gender SSFFMP:

Contohindikator berdasarkan Pembedaan Peran Gender
• Kualitas dan tingkat partisipasi.
• Jumlah perempuan dan laki – laki terlibat dalam kegiatan proyek, 

seperti pertemuan di desa, lokakarya pelatihan dan kegiatan lain-
nya.

• Jumlah perempuan dan laki – laki dalam posisi kepemimpinan.

Peralatan dalam pengumpulan data: 
• Penilian (diri sendiri) para motivator
• Daftar hadir yang memuat dua kolom untuk kehadiran laki – laki 

dan perempuan
• Daftar tim P3LD* berisikan informasi berkaitan dengan Gender

Perangkuman data setiap 6 bulan:
• Dari pertemuan Monitoring Dampak (Impact Monitoring).
• Dari setiap pelaksana lokakarya.
• Tim monitoring mengumpulkan, mendokumentasikan, dan meng-

evaluasi.
   *Perencanaan Partisipatif Penatagunaan Lahan Desa

Monitoring Dampak SSFFMP yang 
sensitif gender

Teks booklet oleh Yandriani (spesialis Gen-
der), Wardah (asisten Gender dan monitor-
ing dampak), dan Eva Engelhard (ISTE).
Desain, kartun, dan foto pelatihan kebakaran dari 
desa Tanjung Agung Utara (halaman depan dan 
belakang, halaman 1 – 6, 13 & 20) oleh Donald 
Bason.
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Pendekatan Gender Mainstreaming 
SSFFMP 

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.

South Sumatra Forest Fire Management Project
Agustus 2006
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Pendekatan Sensitif
Gender

pada 
Pengelolaan Kebakaran

dan 
Sumber Daya Alam

Berbasis Masyarakat 

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

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

4.  Perubahan dan pengaruh sehubungan dengan kegiatan proyek yang 
sensitif gender dinilai dan disimpulkan untuk kemajuan lebih lanjut. 
Manfaat yang dipelajari didokumentasikan. 



Pemberdayaan Perempuan(BPP) ada di tingkat Propinsi, sedangkan 
Bagian Pemberdayaan Perempuan ada di tingkat kabupaten. Mandat BPP 
adalah untuk menyebarluaskan konsep utama Gender Mainstreaming 
pada semua Instansi pemerintah.

Institusi perempuan PKK mewakili perempuan pada semua tingkatan dan 
mengimplementasikan kegiatan untuk BPP.

Potensi kerjasama
SSFFMP mempunyai banyak 
pengalaman pada pelatihan Gen-
der. SSFFMP dapat membantu 
lokakarya ‘Training of Trainers’ 
atas nama BPP dan PKK. Fasilita-
tor dapat mempelajari bagaimana 
melakukan lokakarya mengenai kes-
adaran Gender (Gender Awareness) 
dan Pengarusutamaan Gender 
(Gender Mainstreaming). 

Kerjasama dengan Biro/Bagian Pemberdayaan 
Perempuan dan Instansi terkait

 

SSFFMP
-  kesadaran Gender/gender 

Awareness
-  indikator sensitif Gender, untuk 

rencana kerja tahunan
-  kebijakan Gender

 

  Tingkat desa
-  Rencana penggunaan lahan 
-  IGA1 (tikar,kerupuk, peternakan, 

VCO2)
-  Pelatihan pengelolaan
     kebakaran
               - Pelatihan Motivator 

 

Tingkat 
kabupaten / provinsi

-  Peningkatan kapasitas 
stakeholder (GRP3, BPTP4, 
LSM & BPP)

-  Peningkatan kesadaran
-  Penelitian (PSW, LSM)

 

    Tingkat 
    sub-Kabupaten         

-  Pelatihan ERT5

- Peningkatan kesadaran bagi 
pembuat keputusan pada 
tingkat desa (KD6, BPD7, 
pemimpin agama dan staf 
kecamatan)

Gender Mainstreaming 
pada CbFM 
di SUMSEL

Pandangan umum

1Kegiatan peningkatan pendapatan  2Minyak kelapa perawan  3Gender Resource Person   
4Balai Pusat Teknologi Pertanian   5Ekonomi Rumah Tangga   6Kepala desa   7Badan permusyawaratan desa

Bersama 
kita kuat!
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Apakah ini 
tidak bertentangan 
dengan sifat lembut 

perempuan untuk pergi 
ke kobaran api dan 

berusaha 
memadamkannya?

Studi lapangan yang dilakukan pada tahun 
2004 menemukan bahwa perempuan sudah 
terlibat dalam penanggulangan kebakaran, 
tapi mereka melakukannya tanpa pakaian 
pelindung dan sepatu boot, dan mereka 
tidak mendapatkan pelatihan di dalam 
penanggulangan kebakaran tersebut.   
Pengelolaan kebakaran tidak hanya sekedar 
menanggulangi kebakaran tetapi juga berkaitan 
dengan pencegahan kebakaran itu sendiri.

Pengelolaan kebakaran berbasis 
masyarakat termasuk :
• deteksi dan monitoring bahaya kebakaran
• - organisasi untuk pencegahan kebakaran 
• pelatihan orang –orang yang dapat 

memadamkan api.

Mengapa gender dalam pengelolaan 
kebakaran yang berbasis masyarakat ?

Kegiatan meningkatkan pendapatan

Tujuan :  memberikan pendapatan alternatif, dengan tidak membakar 
lahan untuk kegiatan pertanian.

Anggota :  perempuan dari dusun II desa Bayat Ilir, 
Kabupaten MUBA

Women in Development 
(WID) / Perempuan dalam 
Pembangunan 
Sistem pertanian terpadu di 
Bayat Ilir.

Mulai pada tahun 
2005, SSFFMP telah 
mengikutkan perempuan 
dalam pelatihan 
penanggulangan 
kebakaran pada tingkat 
pedesaan.
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SSFFMP
Proyek penanggulangan kebakaran hutan Sumsel (SSFFMP) 
dimulai pada tahun 2003 selama periode 5 tahun untuk memfasilitasi 
pembentukan sistem yang terkoordinasi dalam pengelolaan kebakaran 
di tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Tujuan umum dari 
proyek ini adalah untuk membuat suatu model pengelolaan sumberdaya 
hutan dan lahan yang rasional dan berkelanjutan untuk dapat mengurangi 
dampak negatif dari kebakaran terhadap lingkungan alam dan 
sosioekonomi.

3 jenis kegiatan utama yang dilaksanakan oleh SSFFMP di kabupaten dan 
desa prioritas di wilayah Sumsel adalah sebagai berikut:

• Pembentukan dan pemberdayaan Multi Stakeholder Forum  
(MSF) yang memberikan panduan dan arahan strategis bagi 
kelompok kerja dan pengembangan berdasarkan partisipasi MSF, 
misi dan tujuan umum.

• Implementasi modul pengembangan masyarakat dan 
perencanaan tata guna lahan secara partisipatif di tingkat desa  
dengan menitik beratkan pada aspek Gender untuk memberikan 
peluang pendapatan alternatif bagi masyarakat serta mengurangi 
kebutuhan dan pemakaian api.

• Pembentukan  dan pelatihan skala besar bagi kru pemadam 
kebakaran pada desa terpilih di area prioritas; Kabupaten Musi 
Banyuasin, Banyuasin, dan OKI.

Peningkatan kapasitas melalui studi banding 
Untuk mengembangkan kapasitas, motivator dan anggota instansi 

pemerintah terkait, LSM, dan kelompok perempuan pada tingkat desa, 
kabupaten, dan kecamatan, ikut serta dalam studi banding ke provinsi 

lain.

-  cek waktu
-  rangkumkan poin – poin penting dalam diskusi
-  tarik kesimpulan dari pertemuan: apa langkah selanjutnya (bergeraklah)
-  tanyakan kepada partisipan sebagai umpan balik dari kepuasaan mereka 

terhadap pertemuan dan hasilya
-  ucapkan terima kasih kepada narasumber, partisipan dan pelaksana 

acara
-  tutup pertemuan
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Jangan 
lupa untuk membuat 

peserta tetap semangat 
diskusi melalui 
‘energizers’

 



Dari ketiga komponen tersebut, gender merupakan kepentingan yang 
sentral* Laki – laki dan perempuan memiliki peran dan tugas  berbeda 
dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, mereka 
memiliki keinginan, persepsi dan kemampuan yang berbeda. Agar dapat 
mengembangkan potensi seluruh masyarakat, perlu keterlibatan laki-laki 
dan perempuan pada semua tahap mulai dari perencanaan, implementasi, 
monitoring dan evaluasi.

Laki – laki dan perempuan harus diajak 
pada setiap pertemuan sehingga 
keduanya dapat meningkatkan 
pengetahuan dan kemampuannya dalam 
menyebarkan informasi pada masyarakat. 
Perempuan masih harus belajar untuk 
berpartipasi aktif dan berbicara lugas di 
depan publik. Laki – laki harus mendukung 
dan mendorong perempuan ketika mereka 
terlibat dalam kegiatan tersebut. Inilah 
sebabnya mengapa SSFFMP membuat 
kebijakan bahwa semua aspek Gender 
harus diintegrasikan ke dalam area yang 
berbeda dari keseluruhan intervensi 
SSFFMP.

-  mengecek pengaturan tempat duduk, usahakan dalam bentuk lingkaran
-  kenalkan fasilitator dan narasumber dan peserta (jika mereka tidak lebih 

dari 20 orang)
-  beritahu tujuan dan jadwal pertemuan yang direncanakan
-  bangun suasana hangat, contohnya dengan energizers
-  jelaskan mengenai peraturan komunikasi (fasilitasi, daripada mengajar-

kan, satu orang berbicara pada suatu waktu, mengangkat tangan)
-  presentasi informasi oleh satu orang narasumber (tidak lebih dari 15 – 20 

menit)
-  kumpulkan pertanyaan – pertanyaan
 a. mengumpulkan pertanyaan pada pertemuan dengan menanyakannya 

(satu orang memfasilitasi, satu orang memvisualisasikannya)
 b. partisipan yang tahu mengenai aturan menulis  dapat menuliskan per-

tanyaan pada metaplan
-  menjawab pertanyaan – pertanyaan ; memfasilitasi, tapi tidak menjawab 

pertanyaan sendiri
-  mengajak peserta untuk menyumbangkan jawaban dengan menanyakan 

“apakah ada yang mau ditambahkan”
-  mengajak peserta untuk menyumbangkan jawaban dengan menanyakan 

“apakah ada yang mau ditambahkan”
-  mengajak peserta yang pasif untuk memberikan kontribusi
-  jika ada dominasi seks, usahakan setiap urutan jawaban dengan perem-

puan, laki – laki, perempuan, laki- laki
-  biarkan dan dorong diskusi antar kelompok
-  kembalikan diskusi ke topik utama

* untuk mengukur integrasi peran Gender di proyek, indikator yang membedakan peran Gender telah 
dimasukkan dalam rencana kerja tahunan SSFFMP secara keseluruhan.
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Beberapa hal untuk fasilitasi 
yang baik
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Analisis Gender pada komunitas berbasis 
pengelolaan kebakaran

Analisis penyebab
-  membuka area baru untuk kegiatan 

pertanian
- membersihkan kolam ikan
- membakar arang
- membakar batu bata
- memasak pada api terbuka
- membakar sampah
- mengusir serangga
- pipa gas yang meledak
- listrik
- membuang puntung rokok 

Pencegahan kebakaran
-  pengendalian kebakaran berkelanjutan
-  menciptakan kesadaran akan akibat nega-

tif kebakaran
- mengunakan cara yang lebih aman untuk 

membuka dan membersihkan lahan
- mengurangi penggunaan api secara umum
- mendidik anak mengenai keamanan 

pemaikaian api
- menghukum orang ceroboh

Persiapan dan penyebaran informasi
-  mengumpulkan informasi mengenai pen-

gelolaan kebakaran
-  pelatihan pengelolaan kebakaran
- merencanakan tindakan insiden kebakaran
- mengkampanyekan bagaimana bereaksi 

semestinya dalam insiden kebakaran

Respons aktual terhadap kebakaran
-  membawa air untuk memadamkan api
- memakai pengaman ketika menggunakan 

api untuk membersihkan lahan baru
- penggunaan api untuk memadamkan api

Rehabilitasi, mengurangi dampak
- menanamkan kembali pohon
- membangun rumah
- menyembuhkan pasien dari kebakaran
- menolong/mengevakuasi orang – orang 

dari area yang hancur

Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini

Tingkat 
keluarga

Kerjasama 
dengan tetangga 
atau kelompok

Kerjasama 
dalam desa

Institusi 
pemerintah

 L P L P L P L P 

Motivator mempelajari metode baru dalam me-
rencanakan dan mengevaluasi kegiatan mereka 
Perencanaan dibuat dalam kelompok. Motivator 
menuliskan usulan pada kartu – kartu dan kemu-
dian di tempelkan pada papan agar orang dapat 
membaca dan mengikuti diskusinya. Kartu – kartu 
ini dapat dengan mudah dipindahkan dan diganti-
kan. Kemudian kelompok difasilitasi. Agar proses 
berjalan lancar, sesi diselingi dengan ‘energizers’ 
dan permainan peran agar peserta tidak merasa 
bosan.

 ‘Energizers’ diperlu
kan ketika peserta 
diskusi sudah mulai 
lelah
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Peningkatan kesadaran bagi staff SSFFMP 
dan Stakeholder

Staff proyek, NGOs dan pejabat 
pemerintah pada tingkat kabupaten 
dan propinsi mengikuti lokakarya 
peningkatan kesadaran untuk 
memahami konsep gender dan penting 
konsep gender di dalam  pengelolaan 
kebakaran berbasis 
masyarakat.

Peranan sex          Peranan Gender 
- dihubungkan dengan 
fungsi biologis tubuh, 

seperti melahirkan 
untuk perempuan dan 
memproduksi sperma 

bagi laki –laki 

- sudah ditentukan 
sebelumnya pada 

kelahiran

- tidak dapat diubah

-  dibentuk dari lingkungan  
masyarakat

- dihubungkan dengan norma           
dan nilai

- dibedakan berdasarkan 
umur, kelompok etnis, status   
sosioekonomi

- dipelajari dari orang tua, pendidik, 
dan atau kelompok sebaya

- dapat diubah

Pada masing – masing masyarakat, peran laki – laki dan perempuan memiliki 
perbedaan namun  saling melengkapi.

Laki-laki dan perempuan  memiliki  kemampuan dan kebutuhan yang berbeda
Proyek harus mengetahui peranan gender sehingga kemampuan perempuan dan laki 

– laki dapat diketahui dan ditingkatkan untuk masyarakat.

Peningkatan kemampuan untuk motivator desa
Motivator desa dari desa prioritas SSFFMP mendaat pelatihan untuk : 
• peningkatan kesadaran peran Gender pada CbFM
• organisasi dan fasilitasi pertemuan kelompok
• negosiasi dan melobi di tingkat pedesaan
• perencanaan dan evaluasi kegiatan income generating
• hal – hal khusus lainnya seperti pembukuan , pemasaran, komunikasi 

dll

Perempuan      Laki – laki 

menggunakan api di rumah untuk 
memasak, membakar sampah, 

mengusir nyamuk

menggunakan api untuk membersihkan 
lahan baru untuk persawahan

menggunakan api untuk produksi arang

membersihkan lahan sebagai parit 
(pembatas) 

mendidik anak – anak untuk tidak 
meninggalkan api yang masih menyala

membuang puntung rokok ke dalam 
hutan

menggunakan api untuk membersih-
kan lahan baru untuk persawahan

menggunakan api untuk pengumpu-
lan madu

mengajak anak – anak dan teman 
– teman mereka  untuk tidak mem-
buang puntung rokok sembarangan

memotong pohon daripada memba-
karnya

membuat parit api

Penyebab kebakaran 

Pecegahan kebakaran

“Perempuan biasanya lebih hati – hati dengan 
api daripada laki – laki”
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Anda 
beritahukan 

kepada 
mereka 
ya bu!

Apakah 
tidak mungkin 
laki – laki juga  

mencuci piring?

Apa bedanya peranan sex dan 
peranan gender?



Peningkatan kemampuan bagi stakeholders   
Lokakarya untuk membangun kesadaran dan peningkatan kompetensi 
dalam perencanaan  yang sensitif gender.

Peningkatan kesadaran pada peran 
gender laki – laki dan perempuan

Anggota MSF, insitusi 
pemerintah terkait, NGO dan 

pelaksana berlatih bagaimana 
mengintegrasikan aspek gender 

dalam area kerja mereka.

Rekomendasi utama dari latihan PRA
• perempuan kurang berpartisipasi dalam 

kegiatan proyek
• perempuan tertarik untuk terlibat di 

semua bidang, khususnya pada kegiatan 
peningkatan pendapatan dan bahkan 
pemadaman kebakaran

• motivator desa dilatih di dalam organisasi 
dan fasilitasi pertemuan perempuan

 

Apakah 
pemadam kebakaran 

perempuan masih 
harus melakukan 
pekerjaan rumah 

tangga?
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Apakah kompetensi gender itu? 
• bagaimana melakukan analisis gender pada CbFM dan area lainnya
• bagaimana menyusun perencanaan sensitif gender berdasarkan 

kebutuhan laki – laki dan perempuan
• bagaimana  membentuk indikator untuk monitoring dan evaluasi
• bagaimana membuat anggaran responsif gender
• bagaimana memfasilitasi pertemuan dimana perempuan dan laki – laki 

berpartisipasi secara berimbang 

Analisis Gender Pada Desa-desa Prioritas
Pelatihan tim peneliti dengan metode PRA (Participatory Rural 
Appraisal)

Tujuan penelitian:
1. Memahami situasi dan 

kebutuhan laki – laki dan 
perempuan pada desa prioritas

2.  Mengumpulkan data mengenai 
peran Gender pada keluarga, 
masyarakat dan dalam 
pengelolaan kebakaran dan 
sumber daya alam

3.  Memformulasikan rekomendasi untuk kebijakan Gender SSFFMP
  
Peneliti: 
Kelompok universitas (PSW*), NGO, staf SSFFMP

Pelatihan “PRA”
• Konsep dan metode Participatory Rapid Appraisal (PRA)
• Latihan pengumpulan data (bermain peran)
• Merencanakan proses penelitian dan pembagian kerja
• Melakukan latihan PRA di lapangan
• Evaluasi hasil dan menarik kesimpulan
   *Pusat Studi Wanita 

Apakah Gender Mainstreaming (GM) itu?
GM adalah suatu pendekatan yang diterapkan pada 

institusi. GM mencerminkan bahwa pegawai ha-
rus merefleksikan keputusan mereka berpengaruh 
pada perempuan. Semua keputusan di ambil dan 

perlakuan yang di berikan harus memilki pengaruh 
postif dan merujuk pada persamaan lebih antara laki 

– laki dan perempuan. Institusi yang ingin mengim-
plementasikan Kecendrungan Gender membuat 

suatu kebijakan Gender yang menjadi panduan bagi 
semua staf. Mereka juga dapat menjelaskan indika-

tor Gender untuk mengukurakibatdari keputusan 
mereka dengan pendekatan sensitf Gender.

Mungkin 
sekarang pria 
akan melihat 
siapa saya 

sebenarnya.
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Setiap 
komponen 

diintegrasikan dan 
saling terkait satu 

sama lain untuk 
strategi kerja. 

Peningkatan
peran NGO/LSM

Pengelolan Kebakaran 
Hutan dan Lahan berbasis 
Masyarakat Tingkat Desa

Pemberdayaan
Masyarakat

Perencanaan Tata Guna 
Lahan Desa

Pengendalian
Kebakaran Hutan & Lahan

Integrasi peran
Gender

Sistim Informasi Geografis 
dan Sistim Informasi 

Kebakaran Hutan & Lahan

Peningkatan Kompetensi, 
Pendidikan Lingkungan 

& Penyuluhan 
Kebakaran Hutan & Lahan

Desa

Strategi Pengembangan Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 
berbasis Masyarakat pada Tingkat Desa di Sumatera Selatan 


