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LAPORAN

REFRESHING COURSE OF ‘ERT’ TRAINERS

Bukit Tinggi, 30 November - 2 Desember 2005

Latar Belakang

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten OKI, MUBA dan Banyuasin,

South Sumatera Forest Fire Management Project (SSFFMP) telah

menerapkan berbagai konsep dan pendekatan. Salah satu kegiatannya yakni

melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan

dan lahan yang rawan kebakaran secara partisipatif dan menggunakan

pendekatan gender.

Seiring dengan rencana 5 tahun SSFFMP dalam kegiatan

pemberdayaan masyarakat, pengenalan pendekatan pengelolaan Ekonomi

Rumah Tangga (ERT) kepada masyarakat yang menerima bantuan dari proyek

dirasa sangat efektif untuk dapat diterapkan kepada rumah tangga melalui

kegiatan produktif. Untuk itu, SSFFMP telah melaksanakan 3 (tiga) kali

pelatihan TOT “ERT” bagi trainer di masing-masing kabupaten prioritas (OKI,

MUBA, dan Banyuasin) dan 6 (enam) kali pelatihan “ERT” kepada Target Grup

di 2 desa di tiap kabupaten, dengan rincian sebagai berikut :

1. TOT (Training of Trainers) “ERT”

a. Kabupaten OKI ( 26 – 30 April 2004)

b. Kabupaten MUBA (08 – 11 Desember 2004)

c. Kabupaten Banyuasin (31 Januari – 3 Februari 2005)

2. Pelatihan “ERT” bagi pasutri

a. Kabupaten OKI

a.1 Kecamatan Tulung Selapan (25 – 26 Mei 2005)

a.2 Kecamatan Pampangan (19 – 20 Juli 2005)

b. Kabupaten MUBA

b.1 Desa Mangsang Kec. Bayung Lencir (18 – 19 Oktober 2005)

b.2 Desa Bayat Ilir II Kec. Bayung Lencir (21 – 22 Okt 2005)

c. Kabupaten Banyuasin

c.1 Desa Talang Lubuk Kec. Ma Telang (21 – 22 Juni 2005)

c. 2 Desa Prajen Jaya Kec. Banyuasin II ( 22 – 23 Nov 2005)



Sebagai satu rangkaian kegiatan, Refreshing Course untuk seluruh Tim

Trainer “ERT” di tiga kabupaten Prioritas sangat penting dilaksanakan dalam

rangka evaluasi dan follow up ke depannya. Kegiatan ini dapat dijadikan

sebagai wadah pertemuan seluruh trainer ERT untuk dapat bertukar

pengalaman dan berbagi ilmu selama menjadi trainer ERT. Hasil diskusi

diharapkan dapat dijadikan penyempurnaan untuk pelaksanaan pelatihan

“ERT” di masa yang akan datang. Kegiatan ini difasilitasi oleh Dra. Marlin

(Direktur LP-WAL) dan Ir. Rusdi Zarman Ramon.

Tujuan

Meningkatkan kualitas, tehnik fasilitator di dalam melatih dan

mendampingi masyarakat di daerah.

Output

a. Teridentifikasinya masalah-masalah baik itu masalah teknik maupun

kemampuan penguasaan modul ERT.

b. Terumuskannya tehnik-tehnik memfasilitasi yang baik

c. Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan fasilitator tentang cara

dan teknik memfasilitasi

d. Meningkatnya wawasan fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan

masyarakat untuk usaha-usaha yang produktif.

e. Terumuskannya persamaan persepsi tentang tolak ukur monitoring

dampak bagi latihan ERT bagi masyarakat di wilayah proyek

Tempat

Refreshing Course untuk Trainer ERT ini dilaksanakan pada tanggal 30

November – 2 Desember 2005. Selama 2 (dua) hari melalui diskusi dan teori

yang dilaksanakan di Hotel Lima’s, Bukittinggi serta 1 (satu) hari kunjungan

lapangan ke Asosiasi Peternak Ayam Arab dan pertemuan dengan tim

Fasilitator ERT Kota Sawahlunto di Kantor Walikota, Sawahlunto.

Fasilitator

 Dra. Marlin

 Ir. Rusdi Z Ramon

Peserta



Jumlah Peserta Refreshing Course of “ERT” ini sebanyak 11 orang,

terdiri dari 4 orang laki-laki dan 7 orang perempuan.



Metoda yang digunakan

 Diskusi

 Visualisasi gambar

 Curah Pendapat

 Working Group

 Presentasi

 Evaluasi

Jadwal Kegiatan

No Materi Waktu (WIB) PJ

Hari Ke-1, 30 November 2005

1 Pembukaan, tujuan, aturan main 08.30 – 09.30 Yn, Marlin

2 Skenario, Agenda pelatihan 09.30 – 10.00 RR

3 Review tentang materi, metoda,

langkah-langkah

10.30 – 11.15 (45 ’) Marlin

4 Review tentang performa

pelatih

11.15 – 12.00 (45’) RR

5 Diskusi, klarifikasi 12.00 – 12.30 (30’) Marlin. RR

6 Presentasi pengalaman para

pelatih

13.30 – 14.30 Marlin

7 Perbaikan Kualitas dan

kapasitas pelatihan

14.30 – 15.30 (60’) RR

8 Diskusi dan klarifikasi 16.00 – 17.00 (60’) Marlin, RR

9 Review Proses Pelatihan Hari I 20.00 – 20.30 (30’) Marlin

Hari Ke – 2 , 1 Desember 2005

10 Monitoring Dampak ”ERT”

(Indikator)

08.00 – 09.00 (60’) RR

11 Perumusan Indikator 09.00 – 11.00 (120’) RR, Marlin

12 Presentasi, diskusi, klarifikasi 11.00 – 12.00 (60’) RR, Marlin

13 RTL, evaluasi, persiapan field

visit

20.00 – 21.30 (90’)

Hari Ke – 3, 2 Desember 2005

14 FIELD VISIT



PROSES KEGIATAN

Hari Pertama, 30 November 2005

Sesi I

Lokakarya Refreshing Course for “ERT” Trainers dibuka pada pukul

08. 30 WIB dengan rangkaian kegiatan pembukaan sebagai berikut :

1. Kata Sambutan SSFFMP ; Yandriani, Dra, M.Si ; Gender Specialist

2. Penjelasan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan ; Dra. Marlin ; LP-WAL

Tema : Refreshing Course ‘ERT’

Tujuan : Meningkatkan Kualitas, tehnik fasilitator di dalam

melatih, mendampingi masyarakat di daerah pilot

proyek ‘SSFFMP’

Output :

a. Teridentifikasinya masalah-masalah baik itu tehnik maupun

kemamapuan penguasaan modul ERT dari fasilitator

b. Terumuskannya tehnik-tehnik memfasilitasi yang baik

c. Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan fasilitator tentang

cara dan tehnik fasilitator yang baik

d. Meningkatnya wawasan fasilitator tentang cara dan tehnik

pemberdayaan masyarakat yang baik di dalam meningkatkan

pendapatan melalui usaha produktif

e. Terumuskannya persamaan persepsi tentang tolak ukur

monitoring dampak bagi latihan ERT bagi masyarakat wilayah

proyek



Pada pukul O8.50 WIB, acara diisi dengan perkenalan peserta yang dipandu

fasilitator Dra. Marlin. Masing-masing peserta diberi metaplan dan diminta

menuliskan informasi sebagai berikut :

Nama, alamat Jumlah melatih ERT di

wilayah proyek

Harapan selama mengikuti

Refreshing Course di Bukit

Tinggi

Setelah masing-masing peserta

selesai menulis di metaplan,

fasilitator meminta peserta satu per

satu maju ke depan dan

memperkenalkan diri masing-masing.

Pada pukul 09.30 WIB, acara diisi

dengan penjelasan dan diskusi

mengenai tata tertib selama

lokakarya berlangsung.

Sesi ini dipandu fasilitator Dra. Marlin. Adapun tata tertib Refreshing

Course tersebut meliputi :

1. Masuk Pagi Jam 08.00 WIB

2. Istirahat/Snack 09.30 – 10.00 WIB

3. ISOMA 13.00 – 14.00 WIB

4. Istirahat / Snack 15.30 – 16.00 WIB

5. Jam keluar 17 WIB

6. Tidak Boleh merokok di ruangan belajar

7. Diharapkan masuk dan keluar kelas tepat waktu

8. HP Boleh diaktifkan tetapi diangkat di luar dan ‘permisi’

9. Ketua kelas ; Thamrin

10. Energizers di awal sesi

Acara diteruskan pada pukul 09.45 WIB mengenai Skenario Latihan

Penyegaran “ERT”yang difasilitasi Rusdi Z Ramon.



Skenario Latihan Penyegaran “ERT”

No Materi Waktu (WIB) PJ

Hari Ke-1, 30 November 2005

1 Pembukaan, tujuan, aturan main 08.30 – 09.30 Yn, Marlin

2 Skenario, Agenda pelatihan 09.30 – 10.00 RR

3 Review tentang materi, metoda,

langkah-langkah

10.30 – 11.15 (45 ’) Marlin

4 Review tentang performa

pelatih

11.15 – 12.00 (45’) RR

5 Diskusi, klarifikasi 12.00 – 12.30 (30’) Marlin. RR

6 Presentasi pengalaman para

pelatih

13.30 – 14.30 Marlin

7 Perbaikan Kualitas dan

kapasitas pelatihan

14.30 – 15.30 (60’) RR

8 Diskusi dan klarifikasi 16.00 – 17.00 (60’) Marlin, RR

9 Review Proses Pelatihan Hari I 20.00 – 20.30 (30’) Marlin

Hari Ke – 2 , 1 Desember 2005

10 Monitoring Dampak ”ERT”

(Indikator)

08.00 – 09.00 (60’) RR

11 Perumusan Indikator 09.00 – 11.00 (120’) RR, Marlin

12 Presentasi, diskusi, klarifikasi 11.00 – 12.00 (60’) RR, Marlin

13 RTL, evaluasi, persiapan field

visit

20.00 – 21.30 (90’)

Hari Ke – 3, 2 Desember 2005

14 FIELD VISIT

Setelah Coffee Break, pada pukul

10.40 WIB, lokakarya diisi dengan Review

materi, metoda, langkah-langkah pelatihan

”ERT”. Sesi ini dipandu fasilitator

Dra. Marlin



Judul, Materi

pelatihan

Metoda yang

digunakan

Tujuan penyampaian

materi

Waktu yang

digunakan

Cara Bertegur

Sapa dalam Rumah

Tangga

Ceramah, diskusi

kelompok

pasutri, bermain

peran

 Mengidentifikasi

tentang tehnik

dan masalah

batas dalam

Rumah Tangga

 Merefleksi diri

ttg cr bertegur

sapa dlm RT

 Membuka diri

unt. Perbaikan

dalam Bertegur

Sapa di RT

 Menyadari

kekurangan di

dlm RT ttg cara

bertegur sapa

180 menit

Pengendalian

Waktu dalam

Rumah Tangga

Ceramah, diskusi

kelompok

pasutri

 Mengidentifikasi

waktu yang

digunakan dalam

1 hari

 Membuka diri

bagi suami dan

istri tentang

beban kerja

 Menyadari

tentang waktu

yang tersisa

yang tidak

produktif

 Menyadari untuk

merubah

penggunaan

waktu di RT

240 menit



Pengendalian

Ekonomi Rumah

Tangga

Ceramah,

praktek, diskusi

kelompok

pasutri

 Mengidentifikasi

tentang usaha

yang layak

dikembangkan

 Menyadari

tentang

keterlibatan

anggota RT dalam

usaha

 Menyadari

tentang

penggunaan

keuangan dalam

RT

 Tumbuh

keinginan untuk

mencoba

 Merumuskan

kegiatan usaha

yang akan

dikembangkan

240 menit

Setelah penjelasan mengenai materi, metoda, langkah-langkah pelatihan

”ERT”, pada pukul 11.20 WIB fasilitator memandu diskusi terbuka dengan

seluruh peserta untuk bertukar pendapat dan pengalaman. Selanjutnya, acara

diisi dengan review tentang performa melatih pada pukul 11.40 WIB,

difasilitasi Ir. Rusdi Z Ramon



Penampilan prima :

1. Penguasaan diri sendiri

2. Penguasaan materi dan metoda

3. Penguasaan forum, peserta

Setelah ISHOMA (istirahat, sholat, dan makan siang) lokakarya diisi

dengan disko ”klarifikasi” pada pukul 14.00 WIB yang dipandu fasilitator

Dra. Marlin dan diskusi kelompok guna membahas hal-hal sebagai berikut :

No Masalah yang dihadapi Strategi dan jalan keluar

 Penguasaan materi

 Penguasaan diri

 Penguasaan forum

 Peran

pengorganisasian

pelatihan

Pada pukul 14.35 WIB, lokakarya diteruskan dengan presentasi hasil

diskusi. Masing-masing wakil dari tiap kelompok maju ke depan untuk

mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka.

Kelompok 1 : Yusnariah

Kelompok 2 : Thamrin Arisondi

Setelah diskusi terbuka mengenai hasil presentasi masing-masing

kelompok, pada pukul 15.15 WIB fasilitator Rusdi Z Ramon menyampaikan

materi mengenai Kualitas Keberhasilan Pelatihan yang meliputi beberapa hal :



Cara Berdiri di Depan Forum

1. Jangan tenggelam dalam suasana

2. Jangan menimbulkan bahan tertawaan

3. Jangan menutupi flipchart

4. Jangan mempermainkan sesuatu

5. Jangan sok, berlagak pintar

6. Jangan bergoyang serge

7. Jangan merapikan pakaian

8. Jangan menggerakkan tangan berlebihan

9. Harus memiliki sense of humor

10. Suara jangan terlalu lemah / keras

Tipe-tipe peserta yang mungkin ditemui dalam aplikasi di lapangan dan cara

mengatasinya :

1. Si Bawel

Idenya ditampung, dicatat, dipuji, jangan dimarahi

2. Si Agresif

Tenang-tenang saja, jangan terlalu dilayani agresinya, ambil yang

berguna dari ucapannya, libatkan peserta lain untuk mengurangi

agresinya

3. Si Tukang Comel

Diterima sebagai unsur kritis, mintakan pendapatnya sebelum sempat

bereaksi.

4. Si Mau Menang Sendiri

Dihadapi dengan tenang, jangan sampai terlibat debat kusir, libatkan

peserta lain untuk mengatasinya

5. Si Tukang Bisik-bisik

Diajak langsung dalam pembicaraan/diskusi, bila perlu diberikan tugas

tertentu yang cukup menarik

6. Si Pelawak

Kalau wajar dapat dipakai untuk memperbaiki suasana, kalau berlebihan

ditegur secara halus

7. Si Pendiam

Diajak ikut berperan serta, dimintakan pendapatnya, bila perlu

dilakukan pendekatan secara khusus



8. Si MPO (Minta Perhatian Orang)

Selalu diperhatikan dengan memanggil namanya, Sekali-sekali diminta

berdiri ke depan menyampaikan pendapat/komentarnya, sehingga bisa

menjadi perhatian bagi teman-temannya

9. Si Berlagak Pandai

Lagak-nya itu diambil sebagai masukan, sekali-sekali ajukan pertanyaan

yang agak berat kepada temannya, kemudian dilemparkan kepada yang

bersangkutan, sehingga dia agak terpana

10. Mengatasi peserta yang ribut (diskusi dalam diskusi)

Diam sejenak, sehingga mengundang reaksi dari peserta yang lain.

Mengajak salah seorang diantaranya ngobrol sehingga perhatian

berpindah.

Dekati yang ribut tersebut, sehingga mereka akan menjadi risih.

Kalau perlu panggil nama salah seorang yang ribut tersebut

Penampilan Pelatih

Bagaimana supaya bisa tampil prima

 Penguasaan Diri Sendiri

 Penguasaan Materi dan Metoda

 Penguasaan Forum Peserta

Bagaimana cara tampil supaya tidak membosankan

 Kadang-kadang perla merubah gaya/cara supaya tidak monoton

 Usahakan memancing peserta supaya bisa ketawa

 Sekali-sekali perla membuat cerita humor yang agak lucu

 Sekali-sekali perla membuat cerita yang agak miring-miring dikit

 Selalu ceria dan agak senyum

Penguasan Materi dan Metoda

Bagaimana supaya tidak kehabisan bahan di depan forum

 Buat skenario melebarkan materi

 Buat contoh2 yang agak menarik

 Buat catatan kecil (pakai skema/gambar)



 Bilang saja terus terang, bahan saya sudah habis

 Tapi, jangan sering-sering bilang kehabisan bahan (bilang saja, obat

saya habis….sehingga orang ketawa)

Bagaimana memahami suatu materi secara baik

 Pahami maksud topik demi topik (buat resume)

 Gunakan prinsip gestalt (hubungan keseluruhan supaya mudah diingat)

 Buat kronologis dan jembatan, sehingga mudah dipahami

 Jangan melompat ke topik yang lain terlalu jauh

Bagaimana menghindari (dag dig dug) di depan forum

 Hindari menatap mata peserta secara serius

 Pegang benda yang agak tabal sehingga tidak kelihatan bergoyang

 Sekali-kali boleh pegang soft board (pura2 memindahkan pentul)

 Anggap saja semua peserta yang hadir sebagai……….

Bagaimana supaya bisa disenangi peserta

 Hargai mereka seperti menghargai diri sendiri

 Tampil sesuai dengan apa adanya (tidak berlebih-lebihan)

 Jadikan peserta sebagai partner tukar pengalaman

 Perhatikan dengan sungguh2, apabila mereka mengemukakan pendapat

 Tanggapi pendapat tersebut secara positif

 Lakukan komunikasi dua arah (pendekatan)

Setelah serangkaian kegiatan dilaksanakan, pada pukul 17.00 WIB

lokakarya Refreshing Course for ”ERT” Trainers ditutup. Sebelum penutupan,

fasilitator dan peserta telah menyepakati waktu bersama untuk bertemu

kembali pada lokakarya hari kedua, keesokan harinya ( 1 Desember 2005).

Sesi II

Lokakarya hari pertama untuk sesi kedua dimulai pada pukul 20.00

WIB dengan agenda Review Pelatihan Hari Pertama yang difasilitasi

Dra. Marlin.



Materi / Kegiatan Tujuan / Output

Introduksi Refreshing Course

 Tujuan Pelatihan

 Kesepakatan Pelatihan

 Meningkatkan kualitas tehnik

fasilitator di dalam melatih

dan mendampingi masyarakat

di kawasan proyek

 Terumuskannya pikiran dan

kesepakatan tentang waktu

dan materi selama Refreshing

course

Perkenalan Peserta Pelatihan Teridentifikasinya identitas peserta,

fasilitator, panitian, dan harapan

selama Refreshing Course

Skenario Pelatihan Tersusunnya jadwal dan materi yang

akan diberikan selama Refreshing

Course

Review : Waktu, materi, tujuan, dan

metoda ‘ERT’ .

 Cara bertegur sapa di dalam

Rumah Tangga

 Pengendalian waktu dalam

Rumah Tangga

 Pengendalian keuangan dalam

Rumah Tangga

Dijelaskannya :

Materi, metoda, tujuan, waktu

tentang ’Modul ERT’ sebagai satu

kesamaan

Review Performa Pelatih Terumuskannya faktor-faktor yang

mempengaruhi performa pelatih

dalam beberapa faktor

1. Penguasaan Materi Pelatihan

2. Penguasaan Diri

3. Penguasaan Forum Pelatihan

4. Persiapan pelatihan /

pengorganisasian

Disko Klarifikasi ’ Masalah dan

Strategi’

Teridentifikasinya masalah yang

mempengaruhi dalam pelaksanaan

pelatihan serta jalan keluar yang bisa

di tempuh

Kualitas keberhasilan Pelatihan Dijelaskannya 4 hal sebagai faktor

keberhasilan pelatihan



1. Persiapan dan pelaksanaan

pelatihan yang mantap

2. Terbentuknya tim pelatih yang

solid dan mantap

3. Kualitas, kapasitas penampilan

pelatihyang mantap, prima

4. Semangat, keseriusan

‘SERSAN’ peserta makin

mantap terkendali

Penguasaan forum dan diri Dijelaskannya penguasaan forum dan

rasa percaya diri dari fasilitator

1. Cara berdiri di depan forum

2. Cara memahami perilaku

peserta

Hari Kedua, 1 Desember 2005

Sesi I

Lokakarya Refreshing Course “ERT” hari kedua Pukul 08.30 WIB

dengan materi Monitoring Dampak yang disampaikan fasilitator Rusdi Z

Ramon.

Monitoring Dampak

 Dampak

 Impact

 Strong Effect

MonEv : Monitoring Evaluasi

 Monitoring : Pemantauan

 Evaluasi : Penilaian

 Impact/Dampak : Pengaruh/perubahan yang timbul sebagai hasil

suatu kegiatan/perlakuan

Contoh 1

Activity Target Hasil / Output Impact

Pelatihan

Anyaman Purun

10 orang ikut

latihan menganyam

10 orang

terampil dalam

menganyam

Suatu akibat dari

terjadinya suatu

kegiatan



Catatan penting :

 Target = kuantitas (jumlah orang, jumlah hari,frekuensi kegiatan,dll)

 Output = kuantitas dan kualitas

Contoh 2

Impact Monitoring untuk beberapa elemen :

1. Peserta TOT ERT

2. Pelatih ERT

3. Rumah Tangga Pasutri

Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam menilai dampak suatu

kegiatan :

1. Aspek sosial budaya

2. Aspek ekonomi dan business

3. Aspek fisik dan prasarana

4. Aspek organisasi dan kelembagaan

Setelah penjelasan mengenai objek dan aspek yang ditujuan untuk

Impact Monitoring, untuk lebih memahami materi tersebut, fasilitator

memandu diskusi kelompok, Peserta dibagi menjadi 2 (dua) kelompok untuk

mendiskuasikan hal-hal berikut ini :

No Aspek

Objek

Sosial

Budaya

Ekonomi

bisnis

Fisik

prasarana

Organisasi

kelembagaan

1 Peserta TOT ERT

2 Pelatih ERT

3 Rumah Tangga

Pasutri

Pukul. 11 20 WIB, lokakarya dilanjutkan dengan presentasi hasil

diskusi yang dipaparkan oleh masing-masing wakil kelompok.

 Kelompok I : Yusnariah

 Kelompok II : Sundari



Sesi II

Lokakarya Sesi Kedua dimulai malam harinya pukul 20.30 WIB. Diisi

dengan RTL (Rencana Tinadak Lanjut) Tim Pelatih ERT yang dipandu

fasilitator Dra. Marlin. Untuk membahas lebih lanjut mengenai RTL,

fasilitator memandu diskusi kelompok. Peserta dibagi menjadi tiga kelompok

berdasarkan kabupaten masing – masing untuk membahas hal-hal berikut ini :

Waktu pelaksanaan Sumber Dana PJ

No
Jenis

Kegiatan
Target Lokasi I II III IV APBD SSFFMP Sumber

lain

Setelah diskusi selama 90 menit, pada pukul 22.00 WIB, dilanjutkan

dengan presentasi hasil diskusi.

 Kabupaten Banyuasin : Merry Yulita

 Kabupaten MUBA : Dedi Ahmadi

 Kabupaten OKI : Supnir M.Toha



Pada pukul 23.00 WIB, lokakarya diisi dengan diskusi untuk persiapan

field visit yang dipandu fasilitator Dra. Marlin.

Rencana kunjungan lapangan ‘RC ERT’

Bukit Tinggi – Sawahlunto – Padang (08.00 – 16.00)

 Berangkat Jam 08.00 WIB Ke Sawahlunto

 Kunjungan ke Petani-petani nasabah BDC Sawahlunto

 Ke kantor BDC ‘Temu, dialog dengan staf

 Makan siang basamo di kelok sago

 Temu dialog dengan Bapak Walikota Sawahlunto dan TP ERT Sawahlunto

Hari Ke – 3, 2 Desember 2005

Seperti yang telah dijadwalkan sebelumnya, lokakarya hari ketiga diisi

dengan kunjungan lapangan (Field Visits). Pada pukul 08.30 WIB rombongan

berangkat meninggalkan Bukit Tinggi menuju Sawahlunto.

Pukul 10.15 WIB, rombongan tiba di Desa Kumbayau Kecamatan Talawi,

Kota Sawahlunto dan mengadakan dialog dengan beberapa orang dari

”Asosiasi Pedagang Telur Ayam Arab” yang merupakan salah satu binaan BDC

/ Business Development Centre ( Kerjasama Pemerintah Kota Sawahlunto

dengan Lembaga Pemerhati Wanita Anak dan Lingkungan)

Lokasi : Desa Kumbayau, Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto

 Asosiasi (anggota 43 orang, Ketua : Bpk. Amran)

 Produksi Telur + 15.000 butir per minggu untuk dikirim ke Batam

 Analisis Kelayakan Usaha = 1000 ekor ayam / orang

Adapun rangkaian acara pembukaan

guna dialog dengan anggota Asosiasi

tersebut adalah :

 Kata Sambutan Ketua LPM Desa

Kumbayau Kecamatan Talawi

 Kata Sambutan dari Kelompok

Mutiara Kumbayau ; Bpk. Amran

 Kata Sambutan SSFFMP ;

Yandriani (Gender Specialist)



Selanjutnya, diteruskan dengan tanya jawab rombongan tim pelatih ERT

dengan anggota Asosiasi Peternak Ayam Arab.

Tanya Jawab

1. Dedi Ahmadi

Tanya : bagaimana respon pemerintah terhadap kegiatan di Desa

Kumbayau ?

Jawab : respon pemerintah baik. Salah satu contohnya, Bpk walikota

menghadiri peresmian asosiasi pedagang telur ayam. Belian juga turut

memotivasi anggota serta memberikan bantuan kepada anggota

kelompok untuk study banding guna peningkatan kualitas ilmu.

2. Mura

Tanya : Apakah anggota tidak takut untuk menjalin

kerjasama/meminjam uang dari bank guna pengembangan usaha ?

Jawab : Anggota kelompok tidak meminjam uang dari bank, namun

meminjam uang modal dari BDC dengan bunga yang rendah (12 %

menurun / tahun)

3. Yandriani

Tanya :Bagaimana cara memperoleh bibit ayam ?? usianya??

Jawab : Untuk skala kecil, bibit diproduksi sendiri. Bila akan membeli,

petani haris membeli bibit ayam yang dijual pedagang dengan harga Rp.

50.000 / ekor. Sebaiknya memilih ayam yang siap bertelur (cukup usia).

4. Zakir Hasan

Tanya : Bagaimana fluktuasi harga telur ayam ?

Jawab : Sampai Semarang, harga tergolong stabil, kalaupun ada

fluktuasi, Namur tidak significan. Harga telur 800 – 850 /butir.

Kumulatif produksi telur adalah 50 – 75 % dari total populasi per hari,

dengan usia ayam hingga 18 bulan



5. Zakir Hasan

Tanya :Bagaimana cara memproduksi DOC (ayam arab merah / ayam

dara)

Jawab : Melakukan sortir. Umur bibit 3 bulan, induk 9 bulan.

Penyortiran dilakukan terhadap kondisi mata, kaki, jengger, dll. Ayam

peliharaan juga diberi vaksinasi untuk menjaga kesehatannya.

6. Sundari

Tanya :Adakah simpanan khusus bagi anggota ?

Jawab ; Dalam asosiasi, diterapkan beberapa hal, yakni :

a. Simpanan pokok Rp. 10.000/orang

b. Simpan Pinjam

c. Sumbangan Rp. 2,000 setiap pengiriman telur

7. Supnir M.Toha

Tanya ; Apakah kebutuhan minimal anggota sudah terpenuhi, sehingga

mereka tidak menggunakan uang pinjaman untuk memenuhi kebutuhan

mereka ?

Jawab : Penghasilan anggota, rata-rata 80 % dari keseluruhan berasal

dari kegiatan beternak ayam arab. Sejauh ini belum ada masalah

8. Dedi Ahmadi

Tanya : Adakah jadwal pertemuan khusus antara anggota kelompok

dan/atau BDC ?

Jawab : Pertemuan intern kelompok dilakukan 1 minggu sekali. Dihadiri

staf BDC. Kalaupun staf BDC tidak hadir, hasil pertemuan akan

dilaporkan langsung ke kantor BDC.

9. Sunir M.Toha

Tanya : Adakah kontribusi assosiasi untuk desa ?

Jawab : Kontribusi belum secara luas dalam lingkup desa. Namun, 10 %

hasil penjualan di simpan untuk sosial yang digunakan jika salah satu

anggota kelompok mengalami musibah

10. Rusdi Z Ramon

Tanya : Bagaimana sistem rekrutmen anggota ?

Berapa persen tingkat kegagalan anggota dalam pengembalian

pinjaman ?

Jawab : Penyeleksian tergantung kondisi. Dibuat kriteria calon

anggota, namun tidak resmi.

Tingkat pengembalian yang macet total nol persen (0 %)



Petani/pedagang yang menerima pinjaman melalui BDC telah

diseleksi. Dalam pengajuan pinjaman, harus ada rekomendasi

dari pengurus

Alur pinjaman :

a. Laporan dari masyarakat

b. BDC (dipelajari)

c. Rekomendasi kelompok terhadap kelayakan usaha

d. Info ke bagian Teknis (cek kandang, syarat2 fisik, dll)

Setelah dialog dengan anggota Asosiasi Peternak Ayam Arab,

rombongan melanjutkan perjalan ke kantor Walikota Sawahlunto untuk

berdialog dengan Walikota Sawahlunto dan Tim Trainer ”ERT” Kota

Sawahlunto.

Dialog dengan Walikota Sawahlunto dimulai pukul 14.30 WIB dengan

rangkaian kegiatan sebagai berikut :

Pembukaan :

1. Sambutan Walikota Sawahlunto ; Ir. Amran nur

2. Sambutan dari SSFFMP dan perkenalan tim ; Rusdi Z Ramon

3. Penyerahan kenang-kenangan dari Walikota dan SSFFMP



Setelah penyerahan kenang-kenangan, pada pukul 15.30 WIB

dilteruskan dengan presentasi dari Tim Trainer ERT Kota Sawahlunto oleh

Bpk. Catur. Selanjutnya, acara dilengkapi sesi tanya jawab antara Tim Trainer

SSFFMP, Walikota Sawahlunto, dan Tim Trainer ERT Kota Sawahlunto. Sesi

ini dipandu Dra. Marlin. Selain berisi informasi, sesi ini juga merupakan

sarana bertukar pengalaman antar Trainer ERT.

Pada pukul 17.00 dialog dengan Bapak Walikota Sawahlunto ditutup

dengan foto bersama seluruh Tim Trainer ERT SSFFMP.


