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Update Kegiatan 

“Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Kelompok Minoritas untuk Keberlanjutan Penghidupan 

di masa Pandemi Covid-19” 

Juli 2020 

Inisiatif ini dikembangkan bersama Institut KAPAL Perempuan dengan sebuah komunitas penggalang 

solidaritas sosial yaitu Move 92 yang selama ini berjaringan dengan Institut KAPAL Perempuan. 

KAPAL Perempuan mengajukan inisiatif dalam mewujudkan keprihatinan ini dengan cara 

memberikan perhatian khusus terhadap kelompok rentan paling terdampak Covid-19 yaitu 

perempuan miskin, penyintas kekerasan berbasis gender, lansia, disabilitas dan minoritas. Kemudian 

Move 92 melakukan penggalangan solidaritas dana publik dan menyalurkannya melalui lembaga 

Partner Asia kepada Institut KAPAL Perempuan.  

Sebagian kegiatan ini ditujukan untuk memberikan bantuan langsung untuk merespons kebutuhan 

pada fase emergency covid-19 di dua wilayah yaitu di Provisi Gorontalo dan Bali. Sementara di 

wilayah lain dilakukan dengan cara mengembangkan ekonomi kolektif perempuan dan kelompok 

rentan yang terpinggirkan dalam menjaga keberlanjutan penghidupan pada masa pandemi Covid-19.   

Program ini dimulai pada pertengahan bulan Juli 2020 bekerjasama dengan Bali Sruti di Denpasar, 

Posko Bersama “Saling Jaga Hadapi Corona” di Gorontalo, Pasar Kita untuk kebun sayur di Jember-

Jawa Timur, Komunitas lintas kepercayaan untuk produksi pangan lokal di Jember-Jawa Timur, 

Kebun Bibit di Padang-Sumatera Barat, pengembangan tenun lokal di kabupaten Kupang-Nusa 

Tenggara Timur. Berikut adalah update pelaksanaan kegiatan dan hasil program ini yang sudah 

berjalan di beberapa wilayah.  

1. Pengembangan usaha kolektif perempuan di sektor pertanian melalui Kebun Sayur. 

Kebun Sayur ini dikelola oleh Pasar Kita-Gerakan Peduli Perempuan Jember. Pada periode Juli ini, 25-

31 Juli, tahapan yang sudah dilakukan adalah pengadaan media tanam, kompos, biji benih sayur-

sayuran, polybag dan pupuk. Bahan-bahan ini diajadikan paket yang terdiri dari 25 kg media tanam, 

pupuk cairan NPK Mutiara, 10 polybag dan 5 bibit sayuran diantaranya kangkung, bayam, sawi pahit, 

sawi manis dan pokcoy serta dilengkapi panduan tahapan penanaman di polybag. 

Paket ini telah dibagikan kepada 200 orang yang terdiri dari anggota Pasar Kita, perempuan lansia, 

ibu rumah tangga, difabel, perempuan miskin, kepala keluarga perempuan, korban KDRT dan remaja 

korban kekerasan di 17 Kecamatan. Ada 224 paket yang sedang disipakan oleh Pasar Kita 

Perempuan Jember untuk disebarkan di wilayah pedesaan dan perumahan perkotaan.  
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2. Pengembangan usaha kolektif perempuan di sektor pertanian melalui Pondok Bibit  

Pengembangan usaha kolektif perempuan melalui Pondok Bibit bekerjasama dengan Pembangkik 

Batang Tarandam (PBT). Pondok bibit ini merupakan salah satu upaya untuk keberlanjutan 

penghidupan pada saat pandemi Covid-19. Pondok Bibit ini dikelola oleh Anggota Sekolah 

Perempuan Padang di Kelurahan Batu Gadang, Sumatera Barat.  

Pondok Bibit dibangun dalam luas bangunan 2,5 m x 10 m 

yang dibangun di samping Timur Sekretariat  Jaringan Sekolah 

Perempuan BARITA (Batu Gadang, Baringin dan Tarantang). 

Lokasi ini dipilih karena letak kantor di pinggir jalan dan dekat 

dengan kantor kelurahan sehingga banyak dikunjungi oleh 

masyarakat dan pihak pemerintahan. Pondok Bibit ini akan 

dijadikan pondok pembelajaran 

pertanian dan percontohan 

pemanfaatan pekarangan bagi 

Sekolah Perempuan dan 

masyarakat sekitar. Bibit yang 

sudah disediakan diantaranya 

bayam, terong, tomat, cabai, sawi dan pepaya. Selain itu juga sudah disediakan pot hitam sebagai 

tempat untuk menanam. Dalam pelaksanaannya yang menjadi penangung jawab Pondok Bibit ini 

adalah Sekolah Perempuan Batu Gadang yang terdiri dari 6 kelompok. Untuk pengelolaan 

pembuatan masker akan dikelola oleh Sekolah Perempuan di Kelurahan Tarantang dan peternakan 

lele akan dikelola oleh Sekolah Perempuan Baringin yang akan dimulai bulan Agustus.  

 

3. Bantuan emergency untuk mendukung  kelompok perempuan  miskin, anak, disabilitas dan 

lanjut usia di Gorontalo dan Bali.  

a. Distribusi paket bantuan di Bali 

Pendistribusian paket sembako di Bali bekerjasama dengan LSM Bali Sruti. Paket sembako ini 

ditujukan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Tahap pertama pendistribusian pada bulan Juli 

ini ada 260 paket untuk lansia terlantar sejumlah 130 paket, difabel berat 85 orang dan 45 keluarga 

miskin yang terdampak PHK di Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng, Bali. Adapun paket terdiri 

dari terdiri dari beras, minyak goreng, gula, mie instan, susu Energen, gula pasir, telor, minyak gosok 

GPU dan Vitamin C. Pada akhir Agustus ada pembagian paket sebanyak 180 paket untuk panti 

Jompo, panti asuhan dan keluarga miskin. 
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b. Distribusi paket bantuan di Gorontalo  

Bantuan untuk wilayah Gorontalo bekerjasama Posko Bersama #Saling Jaga Hadapi Corona. Paket 

sembako ini didistribusikan bagi 150 warga korban banjir yang terjadi pada bulan Juli lalu. Paket yang 

terdiri dari beras, minyak goreng, telur, obat-obatan dan pembalut untuk perempuan. 

 

 

 

 

 

 

4. Pengolahan makanan hasil pertanian Keripik Pisang di Jember 

Pengelolaan keripik ini bekerjasama dengan Redy Saputro, aktivis muda penggerak perdamaian di 

Jember. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sukerono, Kec. Umbulsari, Jember. Redy mendampingi 

kelompok ibu-ibu tergabung dalam Kelompok Perempuan Kreatif Desa Sukereno ada 11 orang 

perempuan di desa ini untuk membuat usaha keripik pisang. Ibu-ibu ini berlatar belakang agama dan 

kepercayaan yang berbeda-beda, ada Islam, Hindu, aliran kepercyaan Sapto Darmo. Dalam minggu 

ini, ibu-ibu sudah membeli alat membuat keripik dan bahan pisang serta mulai pelatihan bersama 

pengusaha keripik pisang di desa setempat. Redy memfasilitasi untuk membuat packaging yang 

menarik dan membuatkan account di media sosial untuk pemasarannya.  

 

 

5. Pengelolaan usaha kolektif melalui tenun dan makanan hasil pertanian lokal serta anggaran 

desa untuk program pemberdayaan ekonomi perempuan yang responsif gender.  

Kegiatan di Kupang akan bekerjasama dengan Komunitas Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Desa. 

Pada periode ini masih menyelesaikan administrasi kerjasama sehingga belum mendapatkan 

perkembangan implementasi kegiatannya. Namun, tim pelaksana sedang membuat workplan 

program selama 6 bulan kedepan.  


