


LAPORAN PENDAMPINGAN RUTIN YANG SENSITIF GENDER
OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)

Lokasi : Desa Riding Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI
Hari/Tanggal : Selasa / 30 Januari 2007
Tempat : Kelompok Tani Maju Bersama
Oleh : Nurnajati. ZA

Pertemuan pendampingan rutin yang sensitif gender oleh LSM dikelompok tani Maju Bersama
desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kab. OKI Sumatera Selatan dilaksanakan pada
hari Selasa 30 Januari 2007 bertempat di rumah Bapak Rusman Ketua kelompok, dengan
dihadiri oleh 12 orang anggota dan pengurus pengurus terdiri dari 6 laki – laki dan 6
perempuan, juga pendamping dari LSM Ibu Nurnajati. ZA dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Acara rapat anggota
1. Pembukaan oleh Heru Slamet
2. Laporan perkembangan kelompok oleh Bapak Rusman
3. Laporan Keuangan oleh Bapak Darwis
4. Penjelasan dan pengarahan dari pendamping oleh Ibu Nurnajati. ZA
5. Rencana Tindak Lanjut dan Rekomendasi oleh Nurnajati. ZA
6. Penutup

B. Metode yang disepakati adalah :
 Kunjungan lapangan
 Pertemuan kelompok
 Berbagi pengalaman
 Diskusi

C. Hasil – hasil dan kesepakatan :
1. Acara pertemuan dipimpin oleh Bapak Heru Slamet, dengan minta sumbang saran dari

anggota tentang hal – hal apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan. Setelah pokok –
pokok bahasan disepakati, maka acara dibuka.

2. Laporan perkembangan kelompok oleh Bapak Rusman (ketua kelompok)
 Pada bulan Desember 2006, kelompok mendapat kunjungan dari BPTP yang

antara lain Pak Budi dan Pak Waluyo serta Bapak Jauhari dan mereka langsung
menuju lokasi peternakan kerbau. Tujuan kunjungan mereka untuk melihat
bagaimana perkembangan ternak kerbau, kesehatan ternak, kebersiahan
kandangn juga perkembangan kapan perguliran ternak dan bagaimana tentang
Surat Perjanjian kerjasama / kontrak kerjanya.

 Kerbau jantan yang agak kecil sudah ditukar dengan kerbau betina ditambah
uag dari hasil penukaran sebesar Rp. 500.000,-

 Uang Rp. 500.000,- di keluarkan untuk biaya rehab kandang
 Jumlah kebutuhan biaya rehab kandang Bapak Rusman sebesar Rp. 2.500.000,-

dan uang tersebut didapat dari :
a. Rp. 500.000,- dari hasil penukaranternak kerbau.
b. Dari Bapak Mangsir sebesar Rp. 400.000,-
c. Dari Bapak Rusman sebesar Rp. 1.600.000,-



 Luas kandang baru adalah ; panjang kandang 9 meter dan lebar 7 meter. Dan
kerbau dipisah menjadi 2 kandang ; 6 ekor didalam kandang Bapak Mangsir dan
5 ekor didalam kandang Bapak Rusman

3. Laporan keuangan oleh Bapak Darwis

 Jumlah Tabungan pokok sebesar Rp. 180.000,-

 Jumlah Tabungan wajib sebesar Rp. 108.000,-

 Jasa pinjaman sebesar Rp. 2.000,-
Jumlah Rp.290.000,-

Pinjaman anggota
 Ibu Alot sebesar Rp. 50.000,-
 Ibu Masni sebesar Rp. 50.000,-
 Bapak Imron sebesar Rp. 50.000,-
 Bapak Ahmad sebesar Rp. 50.000,-
 Bapak Darwis sebesar Rp. 50.000,-

Jumlah Rp.250.000,-
Sisa kas di Bandahara sebesar Rp. 40.000,-

4. Penjelasan – penjelasan dan pengarahan dari Ibu Nurnajati. ZA

 Karena prinsip kelompok kita ini sebagaimana dijelaskan diadakan Peraturan Dasar
kelompok dari, oleh danuntuk anggota, maka bagaimana jalan keluarnya agar
pembiayaan kandang jangan dibebankan hanya kepada Bapak Rusman dan Bapak
Mangsir. Dulu kita sudah sepakat masing – masing anggota menyumbang sebesar
Rp. 100.000,- dan ini kapan kita akan mulai.

 Mengenai surat perjanjian / kontrak kerjasama dengan SSFFMP nanti akan saya
diskusikan dengan Bapak Djoko mengingat proyek SSFFMP sudah hampir berakhir,
maka kontrak ini segera ada supaya kita jelas, tidak ragu – ragu dalam memelihara
ternak.

 Tertib administrasi, terutama administrasi keuangan segera dibuat secara terbuka,
agar anggota termotivasi untuk menabung, juga pihak lain mau membantu kita
terutama SSFFMP.

 Untuk perguliran ternak, akan kita sepakati juga siapa – siapa saja yang akan kita
tentukan untuk penerima ternak pertama juga yang dibahas meneriam perguliran ,
dan apa syarat – syaratnya.

 Kerbau yang jantan besar dipelihara oleh Bapak Darwis agar ditukar dengan 2 ekor
kerbau betina yang kecil. Tapi kalau tidak, Pak Darwis harus membayar 1 ekor
kerbau betina yang dikembalikan pada kelompok.

5. Rencana Tindak Lanjut dan Rekomendasi
 Bagaimana kedepan agar usaha ternak menjadi pengembangbiakan
 Kerbau jantan yang di Bapak Darwis dijual /ditukar dengan 2 ekor kerbau betina

yang agak kecil.
 Untuk pembahasan surat perjanjian / kontrak dengan proyek SSFFMP, harus

dihadiri oleh Bapak Djoko, BPTP, Kepala Desa juga LSM pendamping
 Adanya kontrak kerjasama ternak kerbau paling lambat bulan Februari 2007.

Penutup
Demikian hasil – hasil dari kesepakatan dalam pertemuan pendampingan tanggal 30
Januari 2007 semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.



LAPORAN PENDAMPINGAN RUTIN YANG SENSITIF GENDER
OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Lokasi : Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI
Hari /Tanggal : Senin/ 26 Februari 2007
Tempat : Kelompok Tani Maju Bersama
Jumlah Anggoat : 20 orang (12 laki – laki dan 8 perempuan)

Pertemuan pendampingan rutin yang sensitif gender oleh LSM, di laksanakan pada tanggal 26
Februari 2007, bertempat di lokasi peternakan kerbau (Lebak simpanan) yang dihadiri oleh 20
orang anggota dan pengurus, Bapak Djoko Setijono (SSFFMP), Bapak Ir. Jaka Sumitra (Dinas
Peternakan Kab. OKI), dan pendamping kelompok denga acara pokok “ Pembahasan tentang
Surat Perjanjian Usaha Pengemukan Kerbau dan pengembangan serta perguliran ternak kerbau
rawa bantuan proyek Uni eropa / SSFFMP di kelompok tani Maju Bersama desa Riding
Kecamatan Pangkalan Lampam Kab. OKI.

Metode Pendampingan
 Diskusi pleno
 Presentasi Draft Surat Perjanjian
 Berbagi pengalaman
 Kunjungan ke lokasi ternak kerbau.

Dengan tertib acara sebagai berikut :
1. Sosialisasi dan penjelasan langsung dari SSFFMP, tentang Surat Perjanjian oleh Bapak

Djoko Setijono.
2. Pembahasan Surat Perjanjian oleh Nurnajati. ZA
3. Berbagi pengalaman tentang usaha kerjasama dengan Dinas Peternakan oleh Bapak Ir.

Jaka Sumitra
4. Kesimpulan dan rekomendasi
5. Penutup

Proses yang dilakukan dan kesepakatan – kesepakatan yang disepakati bersama.
1. Sambutan dan sosialisasi tentang Surat Perjanjian Kerjasama oleh Bapak Djoko Setijono

(SSFFMP)

Assalamualaikum Wr. Wb.
Terima kasih kepada bapak – bapak dan ibu – ibu yangtelah hadir pada sore hari ini di
pondok Bapak Mangsir, dan saya datang bersama Bapak Jaka Sumitra dan Ibu Nurnajati,
dalam rangka pembahasan Surat perjanjian antara SSFFMP dan kelompok tani Maju
Bersama yang disaksikan oleh Bapak Kepala Desa.

Dan maafkanlah karena baru sekarang kita baru sempat membasa perjanjian ini, sementara
proyek Uni Eropa akan segera berakhir, oleh sebab itu saya sengaja mengajak Bapak Jaka
Sumitra dari Dinas Peternakan Kabuoaten OKI, agar nantinya apabila kerjasama SSFFMP
selesai, maka pendampingan kelompok tani Maju Bersama akan diteruskan oleh pihak
Dinas Peternakan Kabupaten OKI.



Kami sudah membuat darft Surat Perjanjian kerjasama usaha pengngemukan dan
pengembangan serta pergulirtan ternak kerbau rawa bantuan proyek Uni Eropa / SSFFMP
di desa Riding Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI.
Maka untuk membaas ini saya serahkan kepada Ibu Nurnajati untuk memfasilitasinya.

2. Pembasahasan Draft Surat Perjanjian kerjasama usaha penggmukan dan pengembangan
serta perguliran ternak, oleh Ibu Nurnajati. ZA

Terima kasih dengan waktu yang diberikan, sebenarnya kita sudah beberapa kali
membahas surat perjanjian draft yang diberikan oleh Bapak Djoko, namun pada waktu itu
ada beberapa hal yang diusulakn dari kelompok, supaya kerjasama ini akan memberikan
dampak positif dan semangat kerja dari kelompok dalam upaya mengurangi pembakaran
hutan dan lahan oleh masyarakat dilahan pertaniannya.

Dari hasil diskusi yang panjang dan alot , maka hal – hal yang sudah disepakati bersama
adalah :

a. Pasal 1
Tentang hak pemeliharaan / pengelolaan

b. Pasal 2
Tentang maksud , tujuan dan ruang lingkup

c. Pasal 3
Tentang jangka waktu perjanjian dan pola proyek

d. Pasal 4
Tentang tanggung jawab kedua belah pihak

e. Pasal 5
Tentang sistem perguliran

f. Pasal 6
Tentang keadaan memaksa (force majure)

g. Pasal 7
Tentang penyelesaian perselisihan

h. Pasal 8
Tentang surat perjanjian hak pemeliharaan dan pengembangan usaha
penggemukan ternak kerbau rawa bantuan Uni eropa / SSFFMP, dibuat dan
ditandatangani oleh kedua belah pihak.

i. Surat perjanjian yang disepakati sebagaimana terlampir.

3. Berbagi pengalaman tentang Usaha Kerjasama dari Bapak Jaka Sumitra (Dinas Peternakan
Kab. OKI)

Berdasarkan pengalaman yang diterapkan oleh Dinas Peternkan bahwa apabila kita di beri
1 (satu) ekor ternak kerbau maka mereka harus menggulirkan 2 ekor ternak kerbau kepada
masyarakat lain, dan orang tersebut baru mendapat hak 1 (satu) ekor induk yang
dipelihara.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi
 Surat perjanjian usaha penggemukan dan pengembangan serta perguliran ternak kerbau

rawa bantuan proyek Uni Eropa / SSFFMP di desa Riding Kec. Pangkalan Lampam
Kab. OKI sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan sudah ditandatangani oleh :



1. Pihak pertama atas nama SSFFMP oleh Bapak Djoko Setijono
2. Pihak kedua atas nama kelompok tani Maju Bersama oleh Bapak Rusman Kemis
3. Saksi – saksi :

 Ir. Jaka Sumitra (Dinas Peternakan Kab. OKI)

 Nurnajati ZA. (LSM Pendamping)

 Sopuan Isa (Kepala Desa Riding)
 Jangka waktu proyek selama 5 (lima) tahun yang terhitung 26 Februari 2007 s/d 26

Februari 2012
 Pada akhir proyek SSFFMP, jangka waktu yang telah disepakati bersama, maka seluruh

tanggungjawab baik itu tehnis maupun pendampingan pengembangan kapasitas
kelompok dilimpahkan kepada Dinas Peternakan TK II OKI

 Sistem perguliran
 Tahap I terhitung Juni 2005 s/d 26 Februari 2007, dari 8 ekor kerbau bakalan telah

menjadi 12 ekor, maka disepakati 2 ekor dianggap sebagai keuntungan dari kegiatan
penggemukan dan 10 ekor disepakati sebagai bakalan kerbau baru.

 Tahap II 26 Februari 2007 s/d 26 Februari 2012
Modal awal 10 ekor kerbau bakalan hasil pengemukan tahap I
Setiap kerbau harus menghasilakn anakan 2 ekor, barulah induknya milik
penggadu.

 Untuk menetapkan bagaimana sistem perguliran berikutnya di musyawarahakan pada
rapat anggota bulan Maret 2007



LAPORAN PERTEMUAN PENDAMPINGAN RUTIN YANG SENITIF GENDER
OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT.

Lokasi : Desa Riding Kecamatan pangkalan Lampam Kabupaten OKI.
Hari/Tanggal : 23 Maret 2007.
Tempat : Kelompok Tani Bersama.
Jumlah anggota : 20 orang { 12 laki-laki dan 8 orang perempuan }.
Usaha kelompok : Pengembangbiakan ternak Kerbau.

Usaha simpan pinjam.
Oleh : Nurnajati ZA.

Pertemuan pendampingan rutin yang sensitif Gender oleh LSM di kelompok tani Maju
bersama, desa Riding kecamatan pangkalan Lampam Kabupaten OKI dilaksanakan pada
tanggal 23 Maret 2007 di rumah Bapak Rusman Kamis ketua kelompok dengan dihari oleh 8
orang anggota dan pengurus , motivator desa dan pendamping kelompok dengan :
Acara tinggal Pembahasan Tentang Pengelolaan ternak kerbau Tahap II.

Metode pendampingan
 Kunjungan lapangan
 konsultasi.
 Diskusi .

Kesepakatan-kesepakatan yang diambil dalam pertemuan .

1. Pembukaan
Acara pertemuan dipimpin oleh Bapak Heru Motivator Desa dengan Pembahasan tunggal.

2. Pembahasan masalah dan pemecahannya

Pembahasan tentang pengeloaan ternak Kerbau Tahap II merupakan tindak lanjut dengan
adanya surat perjanjian kerjasama yang sudah di sepakati antara kelompok maju bersama
desa riding, dan SSFFMP, yang disaksikan oleh bapak jaka sumitra Dinas Peternakan
Kabupaten OKI, Kepala Desa, dan pendamping kelompok.

3. Kesimpulan dari hasil Diskusi kelompok.

1. Seluruh kerbau { 10 ekor } bakalan baru tahap II, dihimpun didalam kandang Bapak
rusman {Ketua kelompok }.

2. Menginfentarisasi anggota-anggota kelompok Tani Maju bersama.
3. mengaktifkan tanungan –tabungan di kelompok.
4. mengaktifkan pertemuan kelompok Maju bersama setiap bulan.
5. Mengatur sistem pemeliharaan ternak kerbau.
6. Bagi yang sudah menjadi anggota resmi harus mematuhi hak dan kewajibannya sebagai

anggota
7. Membahas kembali Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga kelompok pada

pertemuan Bulan April 2007.



4. Rencana tindak lanjut dan rekomendasi oleh Ibu Nurnajati ZA.

1. Mensosialisasikan hasil diskusi ini kepada :
- Bapak Mangsir
- Bapak Ansori
- Bapak Jaintan

Orang yang bertangung jawab adalah bapak Kepala Desa dan ketua kelompok
2. Melaksanakan pertemuan khusus guna membahas hasil diskusi bulan Maret 2007
3. Mengadakan Rapat Anggota bulan April 2007 di rumah bapak Rusman Kemis.



LAPORAN PERTEMUAN PENDAMPINGAN RUTIN
YANG SENSITIF GENDER OLEH NGO.

Lokasi : Desa Riding kecamatan pangkalan Lampan Kabupaten OKI.
Hari/Tanggal : Jum’at /20 April 2007.
Tempat : Kelompok Tani Maju Bersama
Jumlah Anggota : 20 Orang peserta.
Usaha Anggota :

 Usaha Pengembangan Ternak kerbau
 Usaha Simpan Pinjam.

Oleh : Ibu Nurnajati.ZA.

Pertemuan pendampingan Rutin yang Sensitif Gender oleh NGO di kelompok Tani Maju
Bersama Desa Riding Kecamatan Pangkalan lampam Kabupaten OKI bdilaksanakan pada hari
jum’at 20 April 2007 di Rumah pak Rusman ( Ketua Kelompok) dengan dihadiri oleh 10
orang anggota yang terdiri pengurus dan anggota, Motivator Desa,dan Pendamping
kelompok dengan susunan Acara sebagai berikut :

1. Pembukaan .
2. Pembahasan tentang Surat Perjanjian Ternak Kerbau yang sudah diserahkan dan sudah

ditanda tangani oleh Kelompok dan SSFFMP.
3. Tanggapan Peserta Rapat .
4. Rencana Tindak lanjut.
5. Penutup.

METODE PENDAMPINGAN :
 Kunjungan Lapangan .
 Pertemuan Kelompok
 Diskusi.
 Sumbang saran.

KESIMPULAN DAN KESEPAKATAN DARI HASIL PERTEMUAN

 Pertemuan Rapat anggota dipimpin oleh Bpk Heru Selamet dengan mengucap selamat
datang kepada seluruh anggota yang sempat hadir dalam memenuhi undangan

 Pengurus dalam kegiatan setiap Bulan yaitu pertemuan anggota pada malam hari
ini,fokus kita adalah pembahasan tentang Tindak Lanjut dengan sudah ditanda tangani
Surat Perjanjian Kerjasama Program Pengembangan ternak Kerebau di Desa Riding
kec.Pangkalan Lampam Kab.Ogan Komering Ilir ( OKI ).

 Pembahasan Surat perjanjian kerjasama antara kelompok Tani Maju Bersama dan
SSFFMP oleh Bpk Rusman Kamis ( Ketua Kelompok ).

a.Setelah kita tanda tangani Surat perjanjian ,ada 4 orang ( 2 Pasutri) yang sudah resmi
mengundurkan diri dari kelompok yaitu sdr Jaintan dan istri , dan sdr Ansori
beserta istri.

b.Sampai dengan saat ini 20 april 2007 Ketua belum sempat diskusi dengan pak
mangsir dan Darwis tentang dampak dan rencana anggota yang tetap mau aktif.



c. Pengelolaan ternak kerbau selama ini yang dikelolah oleh beberapa orang, memang
menjadi masalah, terutama; a). adanya ketakutan dari yang memlihara untuk
digulirkan kepada anggota lain, akibat keterlambatan aturan sistem pemeliharaan. b).
ada anggota yang mengambil keuntungan sendiri dari pemeliharaan ternak kerbau
(sdr. Darwis) yang sangat sulit untuk diajak kompromi.

Dari beberapa masukan diatas, maka saya harap sebagai ketau kelompok yang
bertangungjawab penuh terhadap program ini.

3. Tanggapan peserta rapat anggota oleh Heru Slamet
Untuk maslah ini kita harus diskusi dengan Bapak Kepala Desa
Mengajak Mangsir dudu bersama membericarakan tentang keputusan rapat, dan
apakah dia masih tetap bersedia menjadi anggota kelompok.
Pemantapan anggota kelompok tani Maju Bersama
Pemantapan tentang pertengungjawaban tentang sistem pemeliharaan ternak kerbau
tahap II.



RENCANA TINDAK LANJUT

NO KEGIATAN TUJUAN/OBEKTIF TEMPAT WAKTU
YANG

BERTANGUNG
JAWAB

1. Mensosialisasikan hasil keputusan

rapat Bulan Maret

 Agar ada kesepakatan yang jelas

tentang sistem pemeliharaan

Lebak

Simpanan

April 2007  Imron

 Darwis

2. Identifikasi keanggotaan kelompok

yang masih mau bergabung

 Adanya anggota yang mantap

dan bertangungjawab

Lebak

simpanan desa
Riding

Mei 2007  Pengurus

3. Re – Organisasi  Adanya pengurus yang mau

bekerja
 Ada anggota yang dapat

memtuhi AD/ART

Kelompok tani

Maju Bersama

Mei 2007  Pengurus

 Anggota

 Pendamping

4. Memindahkan ternak dari kandang

Mangsir ke kandang Pak Rusman

 agar jelas ternak yang ada yang

akan dipelihara kelompok

Lebak

Simpanan

Mei 2007  Pengurus

 Anggota

5. Mengembalikan tabungan anggota

yang keluar dari kelompok Maju
Bersama

 Anggota yang keluar mendapat

haknya kembali

Desa Riding Mei s/d Juni 2007  Pengurus

 Bendahara



LAPORAN PERTEMUAN PENDAMPINGAN RUTIN
YANG SENSITIF GENDER OLEH NGO.

Lokasi : Desa Riding kecamatan pangkalan Lampan Kabupaten OKI.
Hari/Tanggal : Selasa /15 Mei 2007.
Tempat : Kelompok Tani Maju Bersama
Jumlah Anggota : 20 Orang peserta. (10 Pasutri)
Usaha Anggota :

 Usaha Pengembangan Ternak kerbau
 Usaha Simpan Pinjam.

Oleh : Ibu Nurnajati.ZA.

Pertemuan pendampingan Rutin yang Sensitif Gender oleh NGO di kelompok Tani Maju
Bersama Desa Riding Kecamatan Pangkalan lampam Kabupaten OKI bdilaksanakan pada hari
Selasa 15 Mei 2007 di Rumah pak Rusman ( Ketua Kelompok) dengan dihadiri oleh 10 orang
anggota yang terdiri pengurus dan anggota, Motivator Desa,dan Pendamping kelompok
dengan susunan Acara sebagai berikut :

6. Pembukaan .
7. Sosialisasi dari hasil pertemuan koordinsi dengan Kepala Desa, Bapak Mangsir, Bapak

rusman dan Bapak Imron.
8. Pemantapan Anggota Kelompok Tani Maju Bersama
9. Pemantapan Pengurus Kelompok
10. Pemantapan pertanggungjawaban pemeliharaan ternak kerbau tahap II dan sistem

pemeliharaan ternak kerbau tahap II dan penempatannya.
11. Penutup.

METODE PENDAMPINGAN :
 Kunjungan Lapangan .
 Diskusi
 Berbagai pengalaman.
 Rapat Anggota

Kesimpulan dan Kesepakatan dari hasil pertemuan

1. Rapat anggota dipimpin oleh Bapak Heru Slamet, dengan membacakan susunan rapat
anggota dan dengan mengucap Bismillahirohmanirohim acara dibuka secara resmi.

2. Sosilaisasi dari hasil pertemuan koordinasi dengan Bapak Kepala Desa Oleh Bapak Rusman.
a. Pertemuan koordinasi dan konsultasi dengan Bapak Kepala Desa yang dihadiri

oleh Bapak Mangsir, Bapak Rusman dan Bapak Imron guna membicarakan
semua keputusan dan hasil rapat anggota bulan Maret 200, tentang 10 ekor
kerbau bakalan baru tahap II, akan di gabung kedalam 1 kandang (kandang
Bapak Rusman)

b. Bapak Kepala Desa dan Bapak Mangsir setuju dengan keputusan tersebut,
dengan alasan agar anggota – anggota akan merasa memiliki terhadap ternak
kebau.

c. Pak Mangsir tetap menjadi anggota, dengan catatan dapat mematuhi aturan –
aturan yang disepakati bersama.



d. Sdr. Darwis dikeluarkan dari anggota kelompok tani Maju Bersama
denganalasan seulit untuk diajak kerjasama.

3. Pemantapan anggota kelompok tani Maju Bersama oleh Bapak Heru Slamet
Dari berbagai pertimbangan demi kemajuan kelompok Tani Maju Bersama kedepan maka
disepakati anggota kelompok tahap II, adalah sebagai berikut :

1. Bapak Rusman Kemis
2. Bapak Imron
3. Bapak Heru Slamet
4. Bapak Kenedi
5. Bapak Sopuan
6. Ibu Atot
7. Ibu Maryani

8. Bapak Mangsir
9. Bapak Bastiar
10. Bapak Wandi
11. Ibu Masni
12. Bpak Muhammad
13. Bapak Bambang
14. Ibu Bedah

4. Pemantapan pengrus kelompok oleh Ibu Nurnajati. ZA
Demi tertibnya kegiatan – kegiatan kelompok tani Maju Bersama kedepan, maka
dibutuhkan pengurus yang benar – benar bertangungjawab, displin, dan berkeadilan
gender. Dibutuhkan pengurus yang dimasud diatas.
Dan atas dasar kesepakatan bersama maka dipilihlah pengurus kelompok Maju Bersama
sebagai berikut :
1. Ketua : Bapak Rusman Kemis
2. Sekretaris : Bapak Imron
3. Bendahara : Bapak Kenedi

5. Pemantapan pertanggungjawaban pemeliharaan ternak kerbau tahap II dan sistem
pemeliharaan ternak kerbau tahap II dan penempatannya.
Untuk pemeliharaan ternak kerbau bakalan baru tahap II, ditetapkan 2 orang
 Bapak Wandi dengan sistem dibayar/upah untuk memelihara 9 ekor kerbau yang

dihimpun dikandang Bapak Rusman Kemis.
 Seluruh permasalahan dan resiko ternak akan ditanggung oleh seluruh anggota

kecuali ternak kerbau yang di Pak Mangsir.
 Untuk sadudara Wandi akan dikasih imbalan /upah dari anggota sebesar Rp.

160.000,- /bulan dari iuran pemeliharaan dari 8 orang penggaduh.
 Setiap penggaduh wajib membayar sebesar Rp. 20.000/bulan.
 Mulai pembayaran bulan Mei 2007 setiap tanggal 1 pada tiap bulannya.
 Seandainya kerbau tidak kembali ke kandang, atau sakit, maka saudara Wandi

segera melapor kek Ketua kelompok tani Maju Bersama.
 Jumlah kerbau bakalan baru sebanyak 10 ekor.
 Untuk 10 ekor kerbau kelompok tani Maju Bersama harus di cap/ditandai
 9 ekor ternak kerbau dihimpun di kandang Pak Rusman dan 1 ekor di kandang Pak

Mangsir.
6. Demikianlah hasil – hasil dan kesepakatan dari hasil musyawarah kelompok tani Maju

Bersama pada tanggal 15 Mei 2007. dan dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin,
maka rapat anggota kita tutup. Wassalam.



LAPORAN PENDAMPINGAN YANG SENSITIF GENDER
OLEH NGO

Lokasi : Desa Riding , Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI
Hari/Tanggal : Senin, 25 Juni 2007
Tempat : Kelompok Tani Maju Bersama
Jumlah anggota : 14 orang
Usaha Kelompok :

 Usaha pengembangan ternak kerbau
 Usaha simpan pinjam

Oleh : Nurnajati. ZA

Pertemuan pendampingan rutin yang sensitif gender oleh NGO di kelompok Tani Maju
Bersama desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kab. OKI, dilaksankan pada hari Senin
tanggal 25 Juni 2007 di rumah Bapak Rusman (ketua Kelompok) susunan acara sebagai berikut
:

1. Pembukaan
2. Laporan perkembangan kelompok
3. Sambutan dari pendamping
4. Rencana tindak lanjut dan rekomendasi
5. Penutup

Metode Pendampingan
 Kunjungan lapangan
 Pertemuan kelompok
 Diskusi
 Sumbang saran

Hasil – hasil dan kesepakatan dari pertemuan pendmapingan
1. Acara rapat anggota dipimpin oleh Bapak Heru Slamet, bahwa pertemuan kita ini adalah

pertemuan rutin yang setiap bulan kita laksanakan yang walaupun kelihatanya beberapa
orang anggota tidak dapat hadir karena kondidi yang tidak memungkinkan maka dengan
membacakan susunan acara dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirohim, acara rapat
anggota secara resmi dibuka.

2. Laporan perkembangan kelompok oleh Bapak Rusman

 Bahwa kelompok kita saat ini masih seperti sedia kala belum banyak yang bisa
diperbuat karena satu sama lain belum merasa yakin dengan kewajiban kelompok.

 Seluruh kesepakatan – kesepakatan bulan lalu belum terlaksana sampai saat ini baik
tabungan wajib maupun sumbangan untuk biaya pemeliharaan kerbau.

 Bapak Kepala Desa sibuk dengan kegiatannya sebagai Kepala Desa, dan belum banyak
membantu dalam melaksanakan kebijakan – kebijakan yang disepakati bersama.

 Oleh karena itu pada malam hari ini saya sebagai pengurus menyerahkan kepada
peserta /anggota apa yang akan kita lakukan dalam memajukan kelompok ini.

 Saya sebagai ketua bertanggungjawab pebuh bahwa kelompok Maju Bersama tetap
tumbuh dan berkembang seperti yang kita harapkan.



3. Sambutan dari pendamping oleh Ibu Nurnajati. ZA

 Saya mendampingi kelompok Maju Bersama sejak Januari 2006 dalam upaya penguatan
organisasi atau kelembagaan kelompok.

 Fungsi saya adalah memberikan motivasi, pengetahuan dan keterampilan dalam
mengelolah kelompok baik dari segi penguatan kelembagaan, pengadministrasian,
pemupukan modal, usaha maupun jaringan.

 Hanya itulah kemampuan saya, kelompok ini mau maju dan berkembang tergantung
dari anggota dam pengurus itu sendiri, orangluar hanyalah sebagai mitra yang
mendorong agar kelompok berhasil.

 Saya sebagai pendamping membantu dalam mengidentifikasi permaslahan –
permaslahan kelompok kemudian bersama dengan anggota mencari solusinya.
Kemudian apa upaya kita dalam memecahkan masalah – masalah yang ada. Sedangkan
yang menjalankan adalah anggota dan pengurus.

 Kalau kelompok Maju Bersama masih ingin dilanjutkan hasru dilaksanakan dengan
baik dan benar yang sesuai dengan prinsip dasar kelompok, dan AD/ART menjadi
acauan dalam mengelolah organisasi kelompok.

Demikianlah samabutan saya, semoga kita dapat menerapkan apa – apa yang sudah
disepakati bersama.

4. Rencana Tindak Lanjut dan Rekomendasi oleh Nurnajati. ZA
Adapun kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan :
 Seluruh kerbau akan dikasih tanda/cap
 Pembenahan kelompok
 Melaksanakan iuran untuk pemeliharaan ternak kerbau masing – masing sebesar Rp.

20.000,-/orang
 Pembenahan administrasi kelompok
 Melaksanakan usaha simpan pinjam mulai bulan Juli 2007
 Melaksanakan tabungan wajib sebesar Rp. 100.000, /orang/bulan mulai bulan Juli 2007

5. Penutup
Bapak – bapak dan Ibu – Ibu kita sama – sama membuat keputusan bahwa Kelompok Maju
Bersama akan tetap ditindaklanjuti dan mulai bulan Juli 2007, kegiatan menabung akan kita
laksanakan. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini mudah – mudahan bulan depan
apa yang kita sepakati bisa terwujud.



FHOTO – FHOTO KEGIATAN PENDAMPINGAN RUTIN YANG SENSITIF GENDER
DI KELOMPOK TANI MAJU BERSAMA

DESA RIDING KEC. PKL.LAMPAM KAB. OKI


