


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

Lokasi : Desa Simpang Tiga Kec. Tulung Selapan Kab. OKI
Tanggal : 25 Januari 2007
Tempat : Kelompok Tani Cahaya Tani
Oleh : Nurnajati. ZA

Pertemuan pendampingan rutin yang sensitif gender dikelompok Cahaya Tani dilaksanakan
pada hari Minggu 28 Januari 2007 bertempat di rumah ibu Herlina anggota kelompok, dengan
dihadiri oleh Bapak Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan 30 orang anggota terdiri dari 28
orang anggota dan pengurus, juga pendamping dari LSM Ibu Nurnajati. ZA dengan kegiatan
sebagai berikut :

A. Acara rapat anggota
1. Pembukaan oleh Ibu Laisah
2. Sambutan dari Ketua Kelompok oleh Uju Supenak
3. Sambutan dan pengarahan Bapak Kepala Desa oleh Sudirman Spd
4. Pembahasan /peraturan rumah tangga kelompok oleh Ibu Nurnajati ZA
5. Pembayaran Tabungan dan laporan keuangan oleh Ibu Erliwani Bendahara
6. Penutup/ Do’a oleh Bapak Subro Idrus

B. Metode yang disepakati adalah :
 Kunjungan lapangan
 Rapat anggota
 Diskusi
 Berbagi pengalaman

C. Kesepakatan – kesepakatan pertemuan :
1. Acara rapat anggota dipimpin oleh Ibu Laisah anggota kelompok Cahaya Tani dan

dibuka dengan mengucap Basmallah.
2. Sambutan Ketua Kelompok oleh Bapak Uju Supenak

Yang terhormat Bapak Kepala Desa dan staf yang sempat hadir pada malam hari ini,
ibu pendamping juga Bapak, ibu dan bapak anggota kelompok Cahaya Tani yang saya
muliakan. Alhamdulillah pada malam ini kita telah dapat melaksanakan pertemuan
rapat anggota kelompok Cahaya Tani, dan jadikanlah rapat anggota inisebagai wadah
diskusi, belajar bersama dan memecahkan masalah –masalah kelompok.
Oleh sebab itu harapan saya sebagai ketua, agar kita semua sebagai anggota dan
pengurus kelompok selalau kompak agar kita semakin kuat, berat sama dipikul dan
ringan sama dijinjing, maka tingkatkan persatuan dan kesatuan kelompok kita jangan
sampai berceari berai.
Demikianlah sambutan saya, semoga kita maju terus dan berhasil dalam melaksankan
usaha – usaha kelompok.

3. Sambutan Bapak Kepala Desa oleh Bapak Sudirman Spd.
Yang kami hormati Ibu Nurnajati Za selaku pendamping para pengurus dan anggota
Kelompok Cahaya Tani yang sempat hadir saya hormati.

 Pada malam hari ini kelompok dapat melaksanakan pertemuan rapat anggota,
dengan harapan agar ilmu pengetahuan yang didapat dalam pelatihan
Management Organisasi selama 3 hari ini, dapat menjadi pedoman dalam
mengambangkan kelompok kita, yang telah mempelajari sejak dari alasan
mengapa kita berkelompok, tujuan berkelompok, manfaat – manfaat yang
dirasakan sampai ke pambahasan bagaimana kelompok dapat membangun



jaringan kerjasama dengan pihak – pihak yang dapat mendukung program
kelompok.

 Kalau selama ini kita berkelompok hanyalah kelompok – kelompok bayangan,
akan tetapi sejak mengikuti pelatihan barulah kita mengatahui kelompok yang
sebenarnya dengan prinsip kekeluargaan dari, oleh dan untuk anggota.

 Perlu Bapak / Ibu ketahui, apa saj yangtelah di bantu oleh berbagai pihak
adalah atas nama kelompok bukan atas nama individu.

 Oleh karena itu harapan saya. Sebagai Pemerintah Desa dengan adanya
pelatihan manajemen Organisasi dan Dinamika Kelompok selama 3 hari yang
telah didakan oleh SSFFMP yang bekerjasama dengan ibu Nur sebagai
pendamping, kelompok Cahaya Tani dapat berkembang lebih maju dan
kelompok ini akan menjadi contojh tauladan, bahkab menjadi motor penggerak
dimasyarakat dalam membangun desa Simpang Tiga.

 Makalah pendidikan formal anggota yang masih rendah tidak akan
menghambat untuk kemajuan kita, yang penting anggota dan pengurus ada
kemauan yang tinggi untuk merapikan kelompok agar berkembang dan
berkelanjutan.

 Dan apabila kelompok Cahaya Tani ini sudah maju dan berkembang, kita
sangat mudah untuk mencari mitra kerja yang dapat mendukung program
kelompok. Akhirnya selamat berjuang, Wassalamualaikum Wr Wb

4. Pembahasan Peraturan Rumah Tangga kelompok Cahaya Tani oleh Ibu Nurnajati. ZA
 Yang dimaksud dengan Peraturan Rumah Tangga adalah aturan – aturan yang

dibuat dan disepakati dalam rapat anggota yang merupakan aturan – aturan yang
menjelaskan secara detil dan penjabaran dari peraturan dasar yag belum dibahas
dan disyahkan dalam rapat anggota.

 Mengapa Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga perlu ada didalam suatu
organisasi atau kelompok ?
Karena :

Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga merupakan acuan
kelompok dalam melaksanakan program – program kelompok.

 Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga sebagai alat kontrol bagi
anggota dan pengurus.

Dapat mengurangi kesalahan atau kekeliruan baik sebagai anggota
maupun pengurus.

Untuk memperkuat kelompok secara legal.
Dapat memberikan jaminan bagi mitra kerja yang dapat mendukung

program kelompok.
Pembahasan Peraturan Rumah Tangga Kelompok Cahaya Tani yang disepakati dan
sudah disyahkan dalam rapat anggota 25 Januari 2007 adalah sebagai berikut :
1. Nama Kelompok : Kelompok Cahaya Tani
2. Alamat : Dusun I Desa Simpang Tiga Kecamatan Tulung Selapan Kab

OKI
3. Tujuan Kelompok Cahaya Tani adalah

a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota dan masyarakat.
b. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial ekonomi anggota dan

kelompok.
c. Meningkatkan jaringan kerjasama antar anggota dan pengurus, juga pihak – pihak

luar yang berkeadilan gender.
4. Jenis – Jenis Usaha Kelompok Cahaya Tani adalah :

1. Usaha Pertanian terpadu
2. Usaha Simpan Pinjam /Kredit Mikro

5. Kepengurusan Kelompok Cahaya Tani terdiri dari :
Ketua : Bapak Uju Supenak
Sekretaris : Ibu Ermaleni
Bendahara : Ibu Irliwani



6. Masa jabatan pengurus selama 2 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk periode 2
tahun berikutnya

7. Syarat – syarat menjadi pengurus
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Merupakan anggota Kelompok
c. Punya kemampuan dan kemauan untuk memajukan kelompok
d. Supel dan dinamis

8. Permodalan kelompok Cahaya tani digali dari :
a. Tabungan Pokok sebesar Rp. 10.000,-/anggota
b. Tabungan Wajib sebesar Rp. 2.000,-/anggota/bulan
c. Tabungan Sukarela
d. Tabungan Musiman

9. Pinjaman anggota
a. Yang berhak meminjam modal usaha pada kelompok hanya anggota Kelompok

Cahaya Tani.
b. Maksimal pinjaman sebesar Rp. 100.000/anggota.

10. Biaya Administrasi dan Biaya Operasional kelompok Cahaya Tani diambil dari :
a. Uang Pendaftaran anggota sebesar Rp. 3.000/anggota
b. Uang iuran anggota sebesar Rp. 1.000,-/anggota /bulan.

11. Jasa pinjaman sebesar 2% tetap dari jumlah pinjaman
12. Jangka waktu pinjaman selama 2 bulan dengan diangsur 2 kali
13. Sangsi bagi anggota yang nunggak akan dikenakan denda sebesar 5% dari jumlah

pinjaman.
14. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

a. Pengurus sebesar 15%
b. Anggota sebesar 50%
c. Pemupukan modal sebesar 5%
d. Dana pendampingan sebesar 5%

15. yang mau memimpin harus terlebih dahulu mendaftar kepada bendahara sebulan
sebelumnya, kecuali ada keperluan mendesak.

Demikian peraturan rumah tangga yang disepakati dalam rapat anggota 25 januari 2007, dan
seandainya ada hal – hal yang belum sempat dibahas dapat disepakati lagi pada rapat anggota
berikutnya.

5. Laporan keuangan dari bendahara oleh ibu Erliwani
a. Tabungan Pokok yang sudah terkumpul sebesar Rp. 280.000.-
b. Tabungan Wajib sebesar Rp. 56.000,-
c. Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 84.000,-
d. Iuran bulanan sebesar Rp. 28.000,-

Jumlah Rp. 448.000,-
6. Do’a Penutup dipimpin oleh Bapak Subro Idrus

Demikianlah hasil – hasil yang disepakati, mudah – mudahan kelompok ini semakin
maju, dinamis, dan berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan.



LAPORAN PERTEMUAN PENDAMPINGAN RUTIN
YANG SENSITIF GENDER

OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Lokasi : Dusun I Desa Simpang Tiga Kecamatan Tulung Selapan
Hari / Tanggal : Jum’at / 23 Februari 2007
Tempat : Kelompok Cahaya Tani
Oleh : Nurnajati. ZA
Jumlah anggota : 30 orang

Pertemuan pendampingan rutin yang sensitif gender oleh LSM di kelompok Cahaya Tani
dusun I Desa Simpang Tiga kec. Tulung Selapan Kab. OKI. Dilaksanakan pada Jum’at tanggal
23 Februari 2007 di rumah Ibu Irliwani yang dihadiri oleh 26 orang anggota, Bapak Kepala
Desa, Motivator Desa dan pendamping kelompok dengan susunan cara sebagai berikut :

A. Tertib Acara sebagai berikut :
1. Pembukaan oleh Ibu Herlina
2. Sambutan dari ketua kelompok oleh Bapak Uju Supenak
3. Sambutan dari Bapak Kepala Desa oleh Bapak Sudirman
4. Pengarahan dan sambutan dari pendamping oleh Ibu Nurnajati. ZA
5. Laporan Keuangan oleh Ibu Irliwani
6. Tanya Jawab
7. Do’a Penutup oleh Bapak Subro Idrus

B. Metode Pendampingan
 Kunjungan lapangan
 Menghadiri rapat anggota
 Diskusi
 Penjelasan langsung
 Berbagi pengalaman

C. Hasil – hasil dari pertemuan dan kesepakatan yang diambil
a. Acara pertemuan dipimpin oleh Ibu Herlina dengan membacakan susunan acara rapat

anggota dan degan mengucap Basmallah acara dibuka secara resmi.
b. Sambutan dari ketua kelompok oleh Bapak Uju Supenak

Assalamualaikum wr.wb
Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang sempat hadir dalam acara rapat anggota
ini dan juga kepada Ibu Nurnajati yang dengan setia datang dalam rangka
pendampingan di kelompok Cahaya Tani juga kepada seluruh anggota yag sempat
hadir pada malam hari ini .
 Pertama – tama saya sampaikan harapan saya kepada seluruh anggota agar

selalau menjaga persatuan dan kesatuan kelompok Cahaya Tani dan berkat
kesungguhan kita semua maka usaha pertanian kita berhasil, yang walaupun ini
baru tahun pertama dalam melaksanakan usaha pertanian.

 Dengan melihat keberhasilan pertanian kita pada sekarang ini mungkin setelah
kita selesai panen, kita akan mencoba pola tanam sari semula ditugal maka kita
coba lagi dengan pola tanam dan tandur.

 Untuk itu dalam rangka menghadapi panen raya nanti, agar kelompok Cahaya
Tani kita ini akan menjadi contoh dan tauladan di masyarakat desa Simpang Tiga
, kita tingkatkan kerjasama dan gotong royong, bahu membahu dalam
mensukseskan acara panen raya, baik dari persiapansampai pada
pelaksanaannya.



 Kemudian agar ada ciri khas dari kelompok Cahaya Tani supaya kita membuat
papan nama, dan setelah selesai agar segera segera dipasang di lokasi kelompok
kita.

c. Sambutan Bapak Kepala Desa oleh Bapak Sudirman S.Pd.
Assalamualaikum Wr. Wb
Yang terhormat Ibu Nurnajati, sebagai pendamping kelompok kita, Bapak Ibu sekalian
yang saya hormati.
 Alhamdulillah bahwa kita dapat bertemu kembali dalam rangka menghadiri

Rapat Anggota kelompok Cahaya Tani semoga pertemuan ini akan selalu menjadi
semangat dan berkah kepada kita semua.

 Kelompok harus bersatu dan kompak dalam menjalankan kegiatan – kegiatan
kelompok, disamping itu kita sudah sepakati aturan dalam kelompok oleh karena
itu saya harap pada seluruh anggota dan pengurus agar memahami AD/ART
yang disepakati dan disyahkan dalam rapat anggota, dan jadikanlah AD/ART
menjadi pedoman dan acuan dalam menjalankan peranan – peranankelompok
Cahaya Tani.

 Dan salah satu manfaat dari berkelompok adalah segala sesuatu yang akan
dilakuakan menjadi mudah.

 Dalam rencana kita panen raya saya akan mengundang Bapak Bupati OKI
tanggal 28 Februari 2007, dengan harapan Bapak Bupati dapat hadir pada acara
panen perdana. Juga beliau dapat melihat secara langsug usaha pertanian kita,
juga situasi dan kondisi Desa Simpang Tiga agar pemerintah dapat
memperhatikan desa kita yang jelas desa kita akan mendapat proyek rehab
sekolah dan air bersih.

 Dan harapan saya selaku pemerintah desa agar kelompok Cahaya Tani
mengadakan pertemuan rapat anggota setiap bulan yang dihadiri oleh seluruh
anggota dan pengurus, juga seandainya ada masalah – masalah baik secara
individu maupun kelompok agar dibahas dan dipecahkan didlam pertemuan.
Sesuai dengan hasil pelatihan Management Organisasi dan Dinamika Kelompok
yang difasilitasi oleh Ibu Nurnajati, bahwa kekuasaan tertinggi dalam
pengambilan keputusan adalah rapat anggota.

 Demikian sambutan dan pengarahan saya, dan saya akhiri dengan
Wassalamualaikum Wr. Wb

d. Laporan keuangan dari Ibu Irliwani (Bendahara)
Baiklah dari hasil rekapitulasi keuangan s/d Bulan Februari 2007,
yang terdiri dari :
Pendapatan

 Jumlah uang pendaftaran sebesar Rp. 87.000,-
 Jumlah iuran administrasi dan operasional kelompok sebesar Rp. 55.000,-
 Jumlah tabungan pokok sebesar Rp. 290.000,-
 Jumlah tabungan wajib sebesar Rp. 188.000,-
 Jumlah tabungan sukarela sebesar Rp. 5.000,-
 Jumlah angsuran pinjaman sebesar Rp. 50.000,-
 Jasa pinjaman sebesar Rp. 2.000,-

Jumlah seluruh sebesar Rp. 677.000,-
Pengeluaran
Pinjaman anggota sebesar Rp. 400.000,-
Saldo kas sebesar Rp. 277.000,-

e. Sambutan dari pendamping oleh Ibu Nurnajati. ZA
 Yang terhormat Bapak Kepala Desa , Yang terhormat Pengurus kelompok

Cahaya Tani, Bapak – bapak dan Ibu – Ibu serta tokoh masyarakat yang sempat
hadir pada hari ini, fuji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Bahwa
dengan rahmat, hidayah dari – Nya, kita dapat bertemu kembali dalam rangka



menghadiri rapat anggota, yang merupakan hak dan kewajiban kita baik
sebagai anggota maupun pengurus, mudah – mudahan kegiatan – kegiatan
seperti ini akan tetap berlanjut walau pendampingan dan bantuan dari SSFFMp
sudah tidak ada lagi.

 Saya selaku pendamping kelompok Cahaya Tani, bangga sekali dan juga merasa
haru, bahwa pelatihan Managemen Organisasi dan Dinamika kelompok betul –
betul harus terbuka dan saling percaya satu sama lain, saling hormati, saling
menghargai, dan tetap menjaga kesetaraan antara laki – laki dan perempuan

 Dengan adanya kita selalu bersatu kompak maka sudah dapat kita lihat, beban
berat menjadi ringan, mudah dikenal oleh orang – orang luar, dan memudahkan
dalam bekerjasama baik sesama anggota maupun dengan pihak luar.

 Dikarenakan tujuan utama SSFFMP dalam membantu kita dengan memberikan
sarana dan prasarana pertanian, pendidikan dan keterampilan adalah agar kita
tidak membakar hutan dan lahan yang dapat menimbulkan asap. Oleh karena
itu apabila kita sudah panen, maka jerami padi, sekam, maupun sisa – sisa dari
panen agar jangan dibakar. Tapi manfaatkanlah untuk dijadikan pupuk
kompos/lokasi yang nantinya dapat kita gunakan dengam membuat pupuk
dilahan pertanian kita.

 Saya mencoba samaipkan ke Pak Djoko, bisakah membantu untuk buat papan
nama Kelompok Cahaya Tani dan kelompok Sinar Tani, karena saya lihat
semua kelompok yang didampingi oleh SSFFMP punya papan nama yang
difasilitasi oleh proyek.

 Jangan lupa kita harus paham betul tentang hak dan kewajiban sebagai
anggota dan pengurus, dan AD/ART menjadi pedoman dan acuan dalam
melaksanakan kegiatan – kegiatan kelompok, semoga sukses.

f. Tanya jawab dipimpin oleh Ibu Herlina
Pertanyaan dari Pak Subro

 Tabungan wajib anggota dari Rp. 2.000,- menjadi Rp. 5.000,-/bulan
 Jasa pinjaman dari 2% menjadi 5% tetap / bulan. Karena bahwa seluruh

kegiatan kelompok adalah untuk kepentingan bersama.

 Seandainya disetujui, kapan mulai berlakunya.
Pertanyaan dari Bapak Uju Supenak (Ketua Kelompok)

 Banyak masyarakat bertanya bagi kelompok – kelompok yang tidak didampingi
 Kepada siapa dia menginduk ?
 Dan siapa yang akan mendampingi.
Pertanyaan dari Bapak Turmudi

 Bagaimana dengan jasa bagi anggota yang minjam bulan Januari
 Dan berapa batas anggota kelompok apakah cukup 30 orang atau boleh lebih.

Jawab

 Untuk pertanyaan dari Pak Subro, disarankan agar dapat menjawabini adalah
rapat anggota, karena rapat anggota adalah forum tertinggi dalam pengambil
keputusan. Dan dari berbagai pertimbangan dan kepentingan demi kemajuan
kelompok, amka disepakati bahwa :

Tabungan wajib sebesar Rp. 5.000,-/bulan
Jasa pinjaman sebesar 5% /bulan
Berlaku jasa 5 % mulai bulan Maret 2007

 Untuk pertanyaan Bapak Uju Supenak maka berkompeten untuk memberikan
tangapan adalah Pak Kades.

Kita sudah sepakat bahwa yang menjadi anggota kelompok Cahaya Tani
dan Sinar Tani adalah 7 s/d 8 orang yang mewakili dari masing –
masing kelompok ( 8 kelompok), dan kelompok Cahaya Tani dan Sinar
Tani telah mengikuti Pelatihan Manajemen Organisasi dan Dinamika



Kelompok oleh sebab itu kita semua berkewajiban untuk memfasilitasi
dan mendampingi kelompok – kelompok tersebut.
Oleh sebab itu semua yang kita lakukan baik kegiatan – kegiatan,
maupun AD/ART akan kita terapkan pada kelompok – kelompok yang
lain.
Saya harapan agar mewakili dari kelompok tersebut membuat jadwal
pertemuan, dan saya siap untuk mendampingi untuk memberikan
penjelasan kepada mereka

 Untuk pertanyaan Bapak Turmudi
Jasa 5% berlaku mulai bulan Maret 2007
Angngota kelompok yang ideal tidak lebih dari 40 orang dan paling
sedikit 20 orang
Tapi agar kita lebih jelas nanati kita atur dalam peraturan Rumah
Tangga, berapa batasan anggota kelompok, biar kita tidak menyalahai
AD/ART.

D. Rencana tindak lanjut dan rekomendasi
 Untuk pertemuan kelompok berikutnya dilaksanakan pada minggu ke 4 bulan Maret

dirumah H. Beting
 Membuat undangan rapat setiap bulan akan mengadakan pertemuan untuk tertib

administrasi
 Membuat papan nama kelompok Cahaya Tani
 Menjelang kehadiran Bapak Bupati TK II OKI, diharapkan agar SSFFMP (Pak Djoko)

dapat membuat papan nama yang berlogo proyek
 Kelompok membuat stempel
 Kelompok mempunyai logo yang mencerminkan kebersamaan kelompok dan semakin

bercahaya.



LAPORAN PENDAMPINMGAN RUTIN YANG SENSITIF GENDER

OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Lokasi : Desa Simpang Tiga Kec. Tulung Selapan Kab. OKI
Hari/tanggal : Kamis/22 Maret 2007
Tempat : Kelompok Cahaya Tani
Jumlah : 30 orang
Usaha kelompok :

1. Usaha pertanian terpadu
2. Usaha simpan pinjam/kredit mikro

Oleh : Nurnajati. ZA

Pertemuan pendampigan rutin yang sensitif gender oleh LSM di Kelompok Cahaya Tani desa
Simpang Tiga Kec. Tulung Selapan Kab. OKI, dilaksanakan pada hari Kamis malam Jum’at
tanggal 22 Maret 2007 dirumah ….. di hadiri oleh 30 orang anggota dan pengurus, motivator
desa, Kepala Desa dan pendamping kelompok.
Susunan acara pertemuan sebagai berikut :

1. Pembukaan
2. Laporan perkembangan kelompok
3. Sambutan dari Bapak Kepala Desa
4. Laporan perkembangan keuangan
5. Tanya Jawab, usul dan saran.
6. Rencana tindak lanjut dan rekomendasi
7. Penutup

Metode pendampingan

 Kunjungan lapangan
 Rapat anggota
 Diskusi
 Tanya jawab
 Berbagi pengalaman

Hasil – hasil dan kesepakatan – kesepakatan dari pertemuan pendampingan.
1. Pembukaan dipimpin oleh Ibu Laisah

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, acara rapat anggota resmi dibuka
2. Sambutan Ketua Kelompok oleh Bapak Uju Supenak

 Yth.Bapak Kepala Desa, Yth. Ibu Nurnajati pendamping kelompok, Bapak dan ibu
peserta yang hadir pertemuan malam hari ini.

 Pertama syukur saya panjatkan ke hadirat Yang Maha Kuasa bahwa kita semua
telah berhasil melakukan panen perdana, dengan hasil yang cukup memuaskan
dan Alhamdulillah kita sudah bisa mencicipi hasil kerja jeras kita, dengan harapan
kita jangan mudah puas dengan usaha dan keberhasilan kita, tapi kita harus kerja
lebih keras lagi utuk memperbaiki tingkat ekonomi kita khususnya kelompok
Cahaya Tani, dan umumnya masyarakat desa Simpang Tiga.

 Marilah kita saling asah, saling asuh dan saling asih demi perbaikan hidup kita,
tingkatkan persatuan dan kesatuan kelompok dalam menghadapi masa depan kita
menuju hidup yang lebih baik.

 Kita sudah pada tahap selesai panen, dan di samping itu kita juga harus siap
untuk mengelolah lagi usaha pertanian kita.

 Harapan saya untuk masa yang akan datang marilah kita tingatkan sistem
pengelolaan tanah dan sistem pertanian, melalui penngalaman kita ini, bagaimana
usha kita nanati agar sawah kita di petak – petak untuk menahan air.



3. Sambutan Kepala Desa oleh Bapak Sudirman S.Pd.
 Setiap bulan kita melaksanakan rapat anggota adalah untuk tukar menukar

pengalaman, tukar pendapat, diskusi untuk memecahkan masalah – masalah yang
ada didalam kelompok dan tak kala pentingnya adalah untuk silaturahmi antar
anggota

 Dan tidak boleh saling curiga mencurigai antar satu sama lain.
 Setiap rapat anggota harus ada tat tertib acara yang mau dibahas, supaya tidak

mengambang.
 Setiap anggota punya hak memberikan suara dan pendapatnya demi kemajuan

kelompok kita.
 Antar kelompok satu dengan kelompok lainnya harus saling membantu, saling

tukar informasi dan bersaing yang sehat.
 Untuk mengatasi permodalan kelompok Cahaya Tani yang masih kecil, juga dalam

menanggulangi modal kita pada musim tanam dan pengolahan tanah, agar kita
dapat menambah ,modal untuk mengatasi masa-masa sulit dengan mengadakan
tabungan sukarela misalnya dengnan menyisihkan 4 karung padi dan uangnya
ditabung dikelompok.

 Sekarang kita sudah panen, apakah lahan masing –masign anggota perlu diukur
kembali, supaya masing –masing anggota mendapat lahan pertanian yang sama
ukurannya.

 Hasil panen kita tidak semuanya baik, karena hasilnya ada yang mendapat
dibawah 1 ton, ada juga yang lebih dari 1 ton, dan pada kesempatan pertemuan
kita seperti ini akan menjadi bahan diskusi kita bersama.

 Demikianlah sambuatan saya, mudah – mudahan bermanfaat bagi kita semua.

4. Laporan perkembangan keuangan oleh Ibu Irmaleni.
Saldo kas bulan Februari 2007 sebesar Rp. 89.000,-
Tabungan yang baru sebesar sebesar Rp. 10.000,-
Tabungan wajib bulan Maret sebesar Rp. 162.000,-
Tabungan sukarela sebesar Rp. 17.500,-
Pendapatan administrasi bulan Maret Rp. 33.000,-
Angsuran pinjaman sebesar Rp. 550.000,-
Jasa pinjaman sebesar Rp. 27.000,-
Biaya pendapatan sebesar Rp. 3.000,-
Jumlah Rp. 892.000,-
Pinjaman bulan Maret sebesar Rp.800.000,-

5. Tanya jawab, usuldan saran oleh Ibu Nurnajati. ZA
Bapak Supenak (Ketua Kelompok)

 Kelompok kita sudah mendapat bantuan dari SSFFMP hand tractor sebanyak 2
buah. Tapi untuk dapat handtractor sebanyak 2 buah. Tapi untuk dapat
memnyuhi kebutuhan masyarakat dalam mengolah lahan, maka diperlukan 6
buah tractor 6 buah.

 Mesin perontok 1 buah bantuan dari SSFFMP
 Kelompok harus ada penggilingan padi
 Mesin pompa

 Modal usaha untuk menambahh modal usaha simpan pinjam.
Alangkah baiknya agar semua desa Simpang Tiga ini mempunyai Hand tractor
sebanyak 6 buah, mesin perontok 2 buah, meisn pompan juga modal usaha yang
cukup.

Dari Bapak Kadus Dusun I Desa Simpang Tiga

 Apakah bantuan dari SSFFMP ini hanya untuk kelompok Cahaya Tani dan
Sinar Tani.



 Mengapa Ibu Nur hanya mendampingi 2 kelompok ini saya, dapatkah kelompok
– kelompok yang lain didampingi oleh Ibu Nurnajati, supaya tidak terkesan ada
pilih kasih.

 Dapatkan masyarakat lain yang bukan termasuk ke 2 kelompok yang
didampingi oleh SSFFMP dapat mempergunakan atau memanfaatkan bantuan
dari SSFFMP.

Jawaban – jawab dari beberpa pertanyaan diatas :
Bapak Sudirman Kepala Desa

 Kita sudah mendapatkan bantuan dari SSFFMP.
2 buah hand tractor dari SSFFMP
1 buah mesin perontok padi
kemudian pupuk

 Dan dari hasil kkunjungan Bupati OKI [ada acara panen perdaya maka kita
akan mendapat lagi
2 buah hand tractor
pembukaan jalur pertanian ditambah 6 jalur.

 Masalah penggilingan padi, pompa air,serta modal usaha, nanti kita coba
konsultasikan ke SSFFMP, maupun dinas – dinas terkait lainnya, yang penting
kita harus lebih bersemangat dan bekerja lebih keras lagi dalam memajukan
usaha kelompok kita.

Tanggapan dari Ibu Nurnajati. Za

 Semua bantuan dari SSFFMP adalah untuk seluruh masyarakat desa Simpang
Tiga, melalui kelompok Cahaya Tani dan Kelompok Sinar Tani.

 Tapi cara pemakaian dan pemanfaatnya ada prosedur dan aturan, yang dibuat
oleh kelompok melalui UPJA (Usaha Jasa Alsintan) yang dikelolah oleh
kelompok dan di lembaga ini ada solusi usaha yang telah di pilih oleh kelompok
dalam rapat anggota.

 Saya mendampingi hanya 2 kelompok, ini dikarenakan proyek SSFFMP hanya
memberikan proyek percontohan kepada kelompok, dan nantinya akan di
contoh dan dilanjutkan kepada kelompok yang ada melalui anggota dan
pengurus Cahaya Tani dan Sinar Tani melalui 5 Aspek :
Aspek penguatan kelembagaan
Aspek administrasi
Aspek pengembangan permodalan
Aspek usaha – usaha
Aspek jaringan kerja

6. Rencana tindak lanjut dan rekomendasi oleh Ibu Nurnajati. ZA
a. Mengadakan uji coba mengoperasikan tractor untuk 1 (satu) petak sawah, untuk

melihat berapa dana yang dibutuhkan yang dilihat dari :
 Biaya minyak
 Berapa jam operasi
 Berapa upah tenaga kerjanya
Agar dapat menentukan biaya sewa dalam 1 (satu) petak sawah.

b. Usai panen selesai agar sawah segera dikelolah lagi ditanam kembali dengan bibit
yang betul – betul cocok untuk jenis tanah dan dinas- dinas terkait.

c. Mengadakan konsuktasi ke pihak SSFFMP, kiranya apalagi yang dapat mereka
bantu dalam usaha pertanian ini.

d. Mengahapkan Bapak Djoko Setijono agar dapat berkunjung ke kelopok khsusunya
dan desa Simpang Tiga pada umumnya.

e. Mengadakan tabungan musiman / tabungan sukarela sebesar Rp. 25.000,-/orang
untuk memperbesar modal usha simpan pinjam.



f. Mengharap agar SSFFMP atau dinas dan PT. SBA dapat membantu modal usaha
simpan pinjam.

g. Agar lembaga Pemberdayaan Petani Simpang Tiga (LPPST) segera membuat
peraturan – peraturan guna pelaksanaan operasional usaha lembaga dan nanati
disosilaisasikan ke kelompok yang ada di simpang tiga.

7. Penutup
Demikianlah kesepakatan – kesepakatan yang disepakati pada rapat anggota tangngal
22 Maret 2007.



LAPORAN PENDAMPINGAN RUTIN YANG SENSITIF GENDER
OLEH NGO

Lokasi : Desa Simpang Tiga Kecamatan Tulung Selapan Kab. OKI
Hari/tanggal : Rabu/18 April 2007
Tempat : Kelompok Cahaya Tani
Jumlah anggota : 30 orang (20 orang laki – laki dan 10 orang perempuan )
Usaha kelompok :

 Usaha pertanian dilahan pasang surut
 Usaha simpan pinjam

Oleh : Nurnajati. ZA

Pertemuan pendampingan rutin yang sensitif gender oleh NGO dikelompok Cahaya Tani desa
SimpangTiga Kab. OKI dilaksanakan pada hari Rabu, 18 April 2007 yang dihadiri oleh 32
orang anggota dan pengurus, motivator desa, kepala desa dan pendampingkelompok dengan
susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan
2. Sambutan Bapak Kepala Desa
3. Bimbingan Bapak Kepala Desa

a. Identifikasi masalah – masalah kelompok
b. Prioritas masalah
c. Alternatif pemecahan masalah
d. Analisa pilihan – pilihan kegiatan
e. Rencana tindak lanjut.

4. Penutup

Metode Pendampingan

 Kunjungan lapangan
 Pertemuan rutin
 Diskusi
 Sumbang saran

Hasil – hasil dan kesepakatan dari pertemuan kelompok
1. Acara rapat anggota dipimpinn oleh ibu Lamnun.
2. Sambutan dari ketua kelompok : oleh Bapak Uju Supenak .

Yth. Bapak Kepala Desa, Yth. Ibu Pendamping, Bapak – bapak dan Ibu – Ibu yang saya
mulyakan

 Alhamdulillah, pada tanggal 18 April ini kita telah dapat melaksanakan pertemuan
anggota dan juga kita dapat bertemu dengan Ibu Nurnajati sebagai pendamping
kelompok kita yangtelah banyak memberikan dorongan ilmu pengetahuan serta
ketermapilan pada kita dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab kita sebagai
anggota dan pengurus.

 Pada malam hari ini guna meningkatkan permodalan kelompok, maka kita harus
menabung sukarela sebesar Rp. 25.000,-/orang seperti program tindak lanjut yang
kjita sepakati bulan Maret 2007 yang lalu.

 Saya sebagai ketua kelompok senantiasa menghimbau pada seluruh anggota,
jadikanlah kelompok Cahaya Tani ini contoh dan tauladan di masyarakat, baik
dibidang pertemuan, tabungan angsuran maupun lainnya.

 Seandainya ada masalah, apapun masalahnya masri kita ungkapkan dalam forum
gar kita dapat pecahkan bersama dan kita cari jalan keluar yang lebih baik demi
kemjuan kelompok.

 Saudara – saudara, kita baru selesai panen, diharapkan pada seluruh anggota agar
mulai sekarang, di lokasi pertanian kita masing – masing segera
dibersihkan/ditebas. Agar apabila air mulai surut, kita akan segera menanam padi



kembali. Oleh karena itu mulai sekarang kita semai padi, kita akan mencoba cara
bertani dengan sistem menanam.

Demikianlah sambutan saya, semoga kita selalu giat dalam melaksanakan tugas kita
masing – masing.

3. Sambutan Kepala Desa : Oleh Bapak Sudirman
Yth. Ibu Nurnajati sebagai pendamping kelompok
Bapak – Bapak dan Ibu – Ibu yang saya hormati.
 Pertama – tama saya tekankan agar kita selalau ingat dengan hak dan kewajiban

kita baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota, misalnya membayar
angsuran pinjaman jangan sampai melanggar dari kesepakatan.

 Kita harus menjaga kekompakan, kesatuan dan persatuan agar apa yangkita cita –
citakan tetap selalu kita perjuangkan agat kita mendapat hasil yang memuaskan.

 Semalam saya dikkunjungi oleh Bapak Djoko dan Bapak Jaka Sumitra dari dinas
Peternakan. Beliau sangat senang dengan kemajuan – kemajuan dan
pekermbangan kelompok kita, mudah – mudahan kerjasama dengan SSFFMP
dapat kita tingkatkan.

 Pak Djoko meminta agar kita dapat mengirim laporan dari masing – masing dari
kelompok tentang hasil dari usaha pertanian kita.

 Mengenai uang simpan pinjam betul – betul berjalan terus diharapkan tidak macet,
agar usaha ini cepat berkembang dan berkelanjutan.

 Dengan adanya rapat anggota yang dilakukan setiap bulan, dengan harapan dapat
meningkatkan hubungan silaturhami dianatara anggota dan pengurus, juga dapat
meningkatkan kerjasama kita dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan kelompok.

 Hilangkan rasa curigar antar satu sama lain, salah paham kalau ada hal – hal yang
masih ragu, mari diungkapkan didalam pertemuan , agar semuanya menjadi jelas.

4. Bimbingan dari pendampingan oleh Ibu Nurnajati. ZA
A. Identifikasi masalah – masalah kelompok

1. tingkat pendapatan angngota belum stabil
2. belum tersedia sarana produksi pertanian
3. modal usaha simpan pinjam masih kecil
4. belum ada pengaturan air di sawah yang dapat mengakibatkan penanaman

padi terhambat
5. banyakhama yang merusak tanaman (babi, tikus, belalang, kepik, dll)
6. belum terseida bibit padi unggul khususnya Cisantana
7. belum tersedia PPL yang dapat mendampingi kelompok secara tehnis pertanian

B. Prioritas masalah
Dari beberapa masalah – masalah yang ada maka dari hasil diksusi prioritas
masalah adalah
a. Belum ada pengaturan air atau tanggul – tannggul
b. Modal usaha simpan pinjam masih sangat kecil
c. Sulitnya mendapatkan sparodi
d. Belum ada PPL yang mendampingi kelompok

C. Alternatif kegiatan dalammengatasi masalah

 Adanya jalaur – jalur sekunder dengan cara pem buatan tanggul – tanggul
dialahan pertanian

 Adanya modal usaha simpan pinjam sebesar Rp. 10.000.000,-
 Adanya warung saprodi yang dikelolah oleh kelompok
 Adanya PPL



ANALISA SWOT

NO ALTERNATIF KEGIATAN KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN
1. Adanya jalur – jalur sekunder

dengan cara pembuatan
tanggul – tanggul dilahan
pertanian

 Ada tenaga kerja
 Anggota kelompok
 Tersedia alat – alat
 Tersedia lahan
 Ada 8 kelompok yang

dapat mendukung

 Tidak ada dana
 Tidak ada alat

modern (alat
berat)

 Dinas Pertanian
 Dukungan dari

PEMDA OKI
 Danis PU

 SSFFMP
 PT. SBA

 Usaha pertanian
tidak dapat
dilaksanakan 3
kali setahun

 Panen gagal

2. Adanya modal usaha simpan
pinjam sebesar Rp.
10.000.000,-

 Sudah ada tabungan
 Adm keuangan sudah

tertib

 Sudah ada AD/ART
 Manajemen kelompk

bagus
 Seluruh anggota aktif

 Tabungan masih
kecil

 Pendapatan
belum stabil

 SSFFMP
 Desperindag
 PT. SBA
 LSM Pendamping
 Bank

 Buang Bank
tinggi

 Tidak ada
jaminan

 Kredit macet
 Ada rentenir

3. Tersedianya warung saprodi
yang dikelolah oleh kelompok

 Sudah ada tempatnya
/gudang

 Ada seksi usaha
 Ada LPPST
 Ada petani / 8

kelompok

 Belum adamodal
 Transportasi

mahal

 Dinas Pertanian
 SSFFMP
 LSM pendamping
 PT. SBA

 Kredit macet
 Panen gagal

4. Adanya PPL yang dapat
mendampingi kelompok tani

 Ada 8 kelompok tani
 Semua masyarakat

bertani
 PPL sangat

dibutuhkan

 Tidak ada dan
 Trasnport mahal

 Ada PPL di
kecamatan

 SSFFMP

 PPL malas untuk
datang



RENCANA TINDAK LANJUT

No Jenis Kegiatan Tujuan/Objentif Lokasi/Tempat Waktu Penangngungjawab
/Orangyangterlibat

1. Adanya jalur – jalur sekunder
dengan cara pembuatan
tanggul – tanggul dilahan
pertanian

 Meningkatkan hasil
panen padi menjadi 3
kali setahun

 Meningkatnya motivasi
masyarakat dalam
mengelolah usaha
pertanian lahan pasang
surut

 Desa Simpang Tiga
Kec. Tulung
Selapan OKI

 Mulai April 2007
s/d April 2008

 Kepala Desa
 Ketua kelompok
 Dinas PU
 Pemda Kab. OKI
 Pengurus dan

anggota

2. Adanya modal usaha simpan
pinjam sebesar Rp.
10.000.000,-

 Untuk mendukung dan
melayani kebutuhan
usaha anggota

 Meningkatkan
pendapatan dan
kesejahteraan anggota
dan kelompok

 Kelompok Cahaya
Tani Desa Simpang
Tiga Kec. Tulung
Selapan OKI

 April s/ d Juli
2007

 Pengurus
 LSM Pendamping
 SSFFMP
 Bank
 Desperindag

3. Tersedianya warung saprodi
yang dikelolah oleh kelompok

 Untuk mendukung dan
melayani kebutuhan
usaha anggota

 Meningkatkan
pendapatan dan
kesejahteraan anggota
dan kelompok

 Kelompok Cahaya
Tani Desa Simpang
Tiga Kec. Tulung
Selapan OKI

 April s/d Juli
2007

 Kades
 Pengurus
 SSFFMP
 Dinas Pertanian
 LSM Pendamping

4. Adanya PPL yangd apat
mendampingi kelompok tani

 Untuk meningkatkan
pengetahuan dan
keterampilan dalam
mengelolah usaha
pertanian

 Kelompok Cahaya
Tani Desa Simpang
Tiga Kec. Tulung
Selapan OKI

 Mulai Mei 2007  Kades

 Pengurus
 SSFFMP
 Dinas Pertanian
 LSM Pendamping



LAPORAN PENDAMPINGAN RUTIN YANG SESNITIF GENDER
OLEH NGO

Lokasi : Desa Simpang Tiga Kecamatan Tulung Selapan Kab. OKI
Hari/tanggal : Kamis/ 17 Mei 2007
Tempat : Kelompok Cahaya Tani
Jumlah anggota : 30 orang (20 orang laki – laki dan 10 orang perempuan )
Usaha kelompok :

 Usaha pertanian dilahan pasang surut
 Usaha simpan pinjam

Oleh : Nurnajati. ZA

Pertemuan pendampingan rutin yang sensitif gender oleh NGO dikelompok Cahaya
Tani desa SimpangTiga Kab. OKI dilaksanakan pada hari Rabu, 18 April 2007 yang
dihadiri oleh 32 orang anggota dan pengurus, motivator desa, kepala desa dan
pendampingkelompok dengan susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan
2. Sambutan dari Pemerintahan Desa
3. Bimbingan dari pendamping
4. Tanya jawab
5. Laporan Keuangan usaha simpan pinjam
6. rencana pembuatan proposal
7. Penutup

Metode Pendampingan

 Kunjungan lapangan
 Menghadiri rapat anggota
 Diskusi
 Tanya jawab
 Asistensi

Hasil – hasil dan kespeakatan dari pertemuan kelompok
1. Rapat anggota dipimpin oleh Bapak Turmudi denganmembacakan agenda

pertemuan dengan membaca Basmallah rapat anggota secara resmi dibuka.
2. Sambutan dari pemerintahan Desa oleh Bapak Umari (Kadus I desa Simpang Tiga)

Yth. Ibu Nurnajati selaku pendamping sari SSFFMP
Yth. Bapak – Bapak dan ibu peserta rapat anggota dari kelompok Cahaya Tani desa
Simpang Tiga
Pertama – tama izinkanlah saya atas nama pemerinta desa bahwa Bapak Kepala
Desa pada saat ini mengahdiri undangan pernikahan keponakan beliau di Tulung
Selapan dan saya selaku Kadus Dusun I Desa SimpangTIga menghimbau :

Bahwa seluruh kegiatan kelompok Cahaya Tani ini slelau aktif baik pertemuan
seperti ni selalau membahas masalah – masalah kelompok, maupun kegiatan
– kegiatan lain yang mendukung kemajuan bersama terutama usaha – usaha
yangkita lakukan agar kelompok kita ini tetap maju dan berkembang

Mungkin pendampingan dari Ibu Nurnajati ini ada batas waktunya, mengingat
proyek Uni eropa akan berakhir, maka kita segera antisipasi agar kelompok
kita tetap bisa berhubungan dan bermitra dengan pihak luar, maka didesa ini
akan membentuk Koperasi sebagai wadah masyarakat terutama kelompok –
kelompok yang ada dan berbadan hukum

Untuk pembuatan jalur – jalur sebanyak 6 buah dengan membuka 120 Ha
tanah untuk perluasan usaha pertanian kita, diharapkan nanti pembukaan
jalur tersebut akan dikerjakan oleh Koperasi kita.



Untuk itu mari kita buka cakrawala berpikir kita demi kemajuan – kemajuan,
dan tingkatkan kerjasama yang baik ini, baik antar anggota maupun dengan
masyarakat, juga pihak – pihak luar jang sampai terjadi kecemburuan sosial
diantara kita.

Demikian sambutan saya, lebih dan kkurang mohon maaf, Wassalam. Wr.Wb.

3. Bimbingan dari Pendamping oleh Ibu Nurnajati ZA

Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan
Saya senang sekali pada malam hari ni, bahwa walaupun Ketua Kelompok

Cahaya Tani ( Bapak Uju Supenak) tidak dapat hadir pada acara rapat
anggota, namun rapat anggota tetap dilaksanakan dengan baikd an sesuai
dengan rencana.

Yang paling penting pengurus (ketua, sekretaris, dan bendahara), harus
memahami betul – betul tentang kewajibannya, dan melaksanakannya dengan
baik.
Kewajiban pengurus antara lain :
KEWAJIBAN PENGURUS
1. Melaksanakan kebijaksanaan umum rapat anggota
2. Menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dan pendapatan tahunan

kelompok
3. Melaksanakan rencana kerja yang telah disyahkan oleh rapat anggota
4. Mengadakan pertemuan anggota dan pengurus
5. Memberikan laporan pertangungjawaban tentang perkembangan usaha
6. Menanggung kerugian yang disebabkan oleh kelalaianya

Saya sangat bangga dan optimis mendengar sambutan dari Bapak Kadus /
pemerintah tadi. Bahwa kelompok Cahaya Tani harus tetap bersatu, kompak
dan kerjasama demi kemajuan kelompok juga usaha yang dilakukan, karena
dukungan dari pemerintah desa sangat kita harapkan untuk memotivasi
kelompok, agar kelompok berkembang terus sesuai dengan cita – cita kita
bersama dalam tujuan kelompok adalah meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan anggota dan masyarakat menuju kemandirian, keberlanjutan
dan berkeadilan gender.

4. Tanya Jawab
Dari Bapak Umari
Didalam rencana kerja kita bulan lalu, agar kelompok ada usaha warung saprodi
apa peluang – peluang kelompok agar rencana tersebut bisa terwujud
Jawab oleh Ibu Nurnajati ZA

1. Kita sudah dibantu oleh SSFFMP pupuk  5 ton coba kita tanya dengan pak
Kades, bagaimana kalau pupuk tersebut dibuat menjadi modal awal.

2. nanti kita cari mitra kerja, misanya dengan Dinas Pertanian, SSFFMP, PT.SBA,
apa yang bisa mereka bantu untuk mewujudkan rencan kita.

3. untuk meningkatkan permodalan kelompok seperti yang kita buat dalam
rencan kita, kita akan buat proposal dan nanti kita ajukan ke SSFFMP, oleh
sebab itu kita akan bentuk tim , siap saja yang akan membantu dalam
pembuatan proposal tersebut

5. Laporan keuangan oleh Ibu Irliwani (Bendahara kelompok )
A. Pemasukan Bulan Mei 2007
a. Saldo kas bulan April 2007 Rp. 33.500,-
b. Biaya Adm sebesar Rp. 30.000,-
c. Tabungan wajib anggota Rp. 150.000,-
d. Tabungan sukarela Rp. 61.500,-
e. Angsuran pinjaman Rp. 1.600.000,-
f. Jasa pinjaman Rp. 70.000,-



Jumlah Rp. 1.945.000,-
B. Pengeluaran bulan Mei 2007
a. Dipinjamkan pada anggota untuk

Masing – masing @ Rp. 100.000,-
X 19 orang Rp. 1.900.000,-

Saldo kas sebesar Rp. 45.000,-

6. Rencana pembuatan proposal oleh Ibu Nurnajati. ZA
Untuk pembuatan proposal kita tentukan dahulu “temanya” dan tujuan yang akan
kita capai dalam tema tersebut
Untuk mengetahui itu semua kita harus mengetahui :

A. Latar belakang, mengnapa kita mengangkat tema tersebut. Didalam latar
belakang yang akan kita ungkap adalah :
 Keberadaan kelompok
 Situasi sosial ekonomi masyarakat terutama anggota kelompok
 Masalah – masalah apa yang dihadapi
 Alternatif dalam pemecahan masalah
 Baru kita tentukan tema yang sesusai

B. Tujuan
 Tujuan yang kita harapkan dalam situasi dan kondisi yang sangat lam.

Biasanya disebut dengan tujuan jangka panjanng/umum.
 Tujuan yang kita harapkan dengan segera agar masalah dapat teratasi ,

dan biasanya disebut dengan tujuan jangka pendek/ tujuan antara.
C. Hasil – hasil apa yangkita harapkan dari program kita
D. Siapa sasaran dari program kita
E. Kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan
F. Struktur organisasi /siapa yangakan mengelolah program tersebut.
G. Rencana anggaran biaya

Yang jelas didalam pembuatan proposal, bagaimana orang bisa langsung dapat
membaca dengan jelas,a pa yang kita programkan, dan kita mau dari rencana
tersebut.
Untuk itu, guna memikirkan dan membahasakan apa yangkita mau dari proposal
tersebut kita buat tim yang dapat membantu
1. Bapak Uju Supenak Ketua Kelompok
2. Emaleni Sekretaris
3. Irliwani bendahara
4. Turmudi anggota
5. Rusmin anggota
Dan hasil pembuatan proposal terlampir.

7. Demikianlah pertemuan rapat anggota kita pada malam hari ini, dan dengan
mengucap Alhamdulillah, Rapat anggota resmi kita tutup. Wassalam.wr.wb.



LAPORAN PENDAMPINGAN YANG SENSITIF GENDER
OLEH NGO

Lokasi : Desa Simpang Tiga Kec. Tulung Selapan Kab. OKI
Hari/Tanggal : Rabu, 27 Juni 2007
Tempat : Kelompok Cahaya Tani
Jumlah anggota : 30 orang (10 orang perempuan dan 20 laki – laki)
Usaha kelompok :

 Usaha pertanian terpadu di lahan pasang surut
 Usaha simpan pinjam

Oleh : Nurnajati. ZA

Pertemuan rutin yang sensitif gender oleh NGO di kelompok Cahaya Tani Desa
Simpang Tiga Kec. Tulung Selapan Kab. OKI dilaksanakan pada hari Rabu 27 Juni
2007 di rumah Ibu Irmaleni yang dihadiri oleh 27 orang anggota dan pengurus,
motivator desa dan pendamping dengan susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua Kelompok
3. Sambutan dari Pemerintah Desa
4. Sosialisasi hasil study banding tentang Budidaya ternak ikan paeten dalam

kolam di Jambi
5. Tanya Jawab
6. Laporan keuangan
7. Rencana Tindak Lanjut dan Rekomendasi
8. Penutup

Metode pendampingan

 Kunjungan lapangan
 Pertemuan kelompok
 Diskusi
 Berbagi pengalaman
 Asistensi

Hasil – hasil dan kesepakatan dari pertemuan pendampingan
1. Acara pertemuan dipimpin oleh Bapak Kusnayadi dengan membacakan susunan

acara dan dengan membaca Basmallah acara pertemuan dibuka secara resmi.
2. Sambutan dari ketua kelompok : oleh Bapak Uju Supenak

 Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat
melaksanakan pertemuan rutinkita yang seharusnya dilaksanakan setia
tanggal 23 pada tiapbulannya, tapi berhubung kita menunggu kehadiran Ibu
Nurnajati maka pertemuan kita baru dapat dilaksanakan hari ni Rapbu 27
Juni 2007.

 Terima kasih saya sampaikan pada Ibu Nurnajati yang selalu dengan setia
dapat mendampingi kelompok Cahaya Tani mudah – mudahan ibu tetap akan
mendampingi kami sebelum kelompok betul – betul dapat berjalan dengan
sendirinya.

 Harapan saya sebagai ketua kiranya, tabungan maupun angsuran tetap dibayar
pada setiap tanggal 23 walau, pertemuan kita terlambat dilaksanakan agar kita
tetap dapat menjaga kedisiplinan dan tangungjawab kita sebagai angota dan
pengurus.

 Saat ini kita tengah dalam mengerjakan penggarapan sawah, dan mencoba
untuk melakukan penanaman padi tahap ke – 2, oleh karena itu jagalah



kekompakan kita sebagai angota dan pengurs jangan sampai usaha – usha
yangkita lakukan mengalamai kegagalan.

 Nah sekarang bagaimana kita sama – sama memikirkan mencari racun rumput,
obat – obatan dan pupuk untuk keperluan usaha pertanian kita.

Demikianlah sambutan saya selaku ketua kelompok mudah – mudahan dapat
memberi manfaat bagi kita semua.

3. Sambtan dari Pemerintah Desa oleh Bapak Umari Kadus I
 Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Illahana yang maha kuasa

dengan Rahmat – Nya jualah kita kembali dapat melaksanakan pertamuan
rutin kita setiap bulan dan pertemuan rutin ini adalah kewajiban yang harus
dilakukan setiap untuk mengetahui perkembangan kelompok kita.

 Pertemuan kelompok ini selain untuk mellihat kemajuan kelompok, juga untuk
memupuk silaturahmi antar anggota pengurs dan juga pendamping

 Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nurnajati yang senantiasa dapat
mendampingi kita dan dengan adanya pendampingan dari Ibu, banyak hal – hal
yangkami dapatkan, diantaranya bagaimanan cara mengelolaj kelompok dengan
baik/pengadministrasian, pemupukan modal, maupun usaha dan jaringan
kerja, semua dapat kami pedomani terus menerus dalam menjalankan
organisasi ini.

 Saya selaku pemerintah desa mengharap, untuk pertemuan anggota jangan
sampai melewati waktu dalam acara pertemuan setiap tanggal 23 setiap bulan.
Apalgi menyangkut pemupukan modal dan angsuran, agar kita dapat disiplin
dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan kelompok.

 Jagalah kebersamaan dan kekompakan agar kita tetap maju dan jadilah usaha
pertanian ini menjadi usaha pokok kita dan kelompok tempat kita berbagi
pengalaman belajar bersama demi kemajuan bersama.

 Harapan saya selaku Pemdes, agar Pak Djoko dapat mengahdiri langsung acara
pertemuan kita ini.

4. Sambutan dari pendamping dan Sosialisasi hasil study banding tentang budidaya
usaha ikan paten didalam kolam di Jambi, oleh Ibu Nurnajati.ZA.

 Perlu saya informasikan pada Bapak dan Ibu peserta raoat anggota bahwa
kami dari melakukan study bandingn tentangusaha ternak ikan paten dalam
kolam dikelompok Keluarga Harmonis desa Tangkit Baru Kec, Kumpeh ULU
Kab. Muaro jambi yang di ikuti oleh Bapak Sudirman dan Bapak Syaiful Bahri ,
mereka berdua adalah PPL swakarsa di desa Simpang Tiga ini.

 Seharusnya yang cerita langsung adalah Bapak Sudirman juga, tapi berhubung
beliau lagi peri pernikahan keluarganya maka pada kesempatan ini saya akan
mensosialisasikan dari hasil study banding.

 Perlu bapak dan ibu ketahui bahwa Bapak Syaiful Bari dan Bapak Sudirman
telah mengikuti study banding ke Jambi yaitu kelompok Keluarga Harmonis
desa Tangkit Baru Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi.

 Usaha masyarakat desa Tangkit Baru ini adalah usaha ternakikan didalam
kolam sebanyak 80%

 Sedangkan anggota kelompok Keluraga Harmonis 100% memelihara ikan paten
didalam kolam karena selain nenas, usha ternak ikan adalah usaha pokok
mereka.

 Pada tahun 1998 kelompok ini pada awal berdiri sebanyak 20 orang anggota
dan sekarang anggota sudah menjadi 52 orang anggota yang terdiri dari 49
orang perempuan dan 3 orang laki – laki.

 Kelompok sudah mempunyai aturan – aturan yang jelas (AD/ART) yang menjadi
acuan dalam menjalankan kegiatan – kegiatan kelompok.



 Permodalan kelompok terdiri dari :
Modal swadaya
a. Tabungan pokok sebesar Rp. 50.000,-
b. Tabungan wajib sebesar Rp. 5000/bulan
c. Tabungan sukarela
d. Tabungan SHU

Modal dari luar
Kelompok mendapat bantuan dari proyek Pemulihan Keberdayaan Masyarakat
(PKM) Jakarta sebesar Rp. 60.000.000,-

Modal tersebut sudah berkembang sebesar Rp. 300.000.000,-

 Usaha ternak ikan adalah usaha kelompok bukan usaha anggota yang dikelolah
seksi usaha yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

 Cara pemeliharaan ikan dengan sistem membayar upah pada anggota sebesar
20% dari jumlah keuntungan

 Ukuran kolam 7 X 15 m dengan ditebar bibit ikan sebanyak 2.500 ekor
 Panen ikan setiap 6 bulan sekali.
 Pengalaman yang paling mengesankan adalah : perkembangan kelompok sangat

pesat sekali, baik dari segi jumlah anggota, maupun perkembangan
permodalannya.

 Keberhasilan kelompok adalah karena :
 Kelompok punya komitmen yang kuat untuk maju

 Prinsip – prinsip kelompok adalah ; 1). Management terbuka /Transparan,
2). Jujur, 3). Saling percaya, 4). Ada tujuan yang sama.

 Dalam pengelolaan kelompok harus ada :

1. Perencanaan
2. Melaksanakan kegiatan usaha dengan rencana.
3. Ada pembagian tugas yang jelas.
4. Monitoring dan evaluasi.

 Rapat anggota merupakan :
Wahana untuk belajar bersama
Tempat menyampaikan ide – ide dan berbagi pengalaman.
Sarana komunikasi dan informasi.
Ajang silaturahmi bagi anggota dan pengurus.

 Untuk membuat pakan ikan atau pelet komposisinya
40 % dedak halus
40% ikan asin yang suda rusak
10% jagung halus
10% bungkil sawir

Cara pembuatan digiling halus dan di jemur sampai kering.

 Pembagian SHU / keuntungan bersih
Pengurus
Anggota
Pemupukan modal
Dana cadangan

 Saya lihat di desa Simpang Tiga ini punya Sumber daya untuk mengembangkan
usaha – usaha lain, selain usaha pertanian untuk meningkatkan pendapatan
keluarga misalnya : ternak ikan, ternak bebek tanaman sayuran dan ternak
ayam.



 Oleh karena itu fungsi rapat anggota adalah untuk dapat melihat peluang usaha
yangdapat ditingkatkan dan mencari ide – ide kreatif dalam menjalankan dan
mengelolah usaha kelompok maupun usaha anggota

 Dan mari kita diskusikan peluang usaha apa saja yang dapat kita kembangkan
dan siapasaja yang dapat mendukung tersebut dan nanti kita tuangkan dalam
rencana kegiatan

4. Laporan Keuangan : Oleh Ibu Irliwani

 Saldo kas bulan Mei 2007 sebesar Rp. 50.000,-
 Iuran Administrasi sebesar Rp. 34.000,-
 Tabungan Wajib sebesar Rp. 170.000,-
 Tabungan sukarela sebesar Rp. 79.000,-
 Angsuran pinjaman sebesar Rp 1.900.000,-
 Jasa pinjaman sebesar Rp. 100.000,-
 Pinjaman anggota Rp. 2.100.000,-

Jumlah Rp.2.333.000,- Rp. 2.100.000,-
Saldo Kas Rp. 233.000,



RENCANA TINDAK LANJUT KELOMPOK CAHAYA TANI
DESA SIMPANG TIGA KECAMATAN TULUNG SELAPAN KAB. OKI

SUMATERA SELATAN
BULAN

NO KEGIATAN
HASIL YANG INGIN

DICAPAI
PIHAK YANG

TERLIBAT
JU
N

JU
L

AGT
S

SE
P

OKT NOP DES
KET

1. Penguatan pengorganisasian
kelompok dan pemupukan
modal

 Adanya pertemuan
rutin tiap bulan

 Adanya AD/ART
 Setiap bulan anggota

membayar simpanan
wajib dan menabung
sukarela

 Adanya bantuan modal
dari pihak luar minimal
10 juta/kelompok

 Terlakasananya
pembukuan yang
transparan

 Anggota dan pengurus,
jujur, disiplin,
bertangungjawab, satu
tujuan dan berkeadilan
gender

 Pemerintah
desa

 LSM
Pendamping

 SSFFMP
 Dinas

Koperasi

2. Pembuatan kolam ikan patim  Terlaksananya
pembuatan kolam ikan
patin untuk masing –
masing kelompok 2
buah yang baik dan
benar dengan ukuran
15 x 30 x 3 meter

 Pemerintan
desa

 Dinas
Perikanan
dan
kelautan

 LSM
 SSFFMP
 Pihak

swasta



5. Tanya Jawab
Pertanyaan
1. Melihat dari potensi yang tersedia di desa SimpangTiga ini masing – masing

anggota sudah mempunyai lahan pertanian dan kita sudah ada kelompok yang
kompak, disamping itu kondisi air kita yang cukup. Kita tertarik untuk
mencoba usaha ternak ikan dalam kolam minimal 2 kolam dalam satu
kelompok. Bagaimana caranya dan apa upaya yang dapat dilakukan oleh
kelompok ? ( Bapak Umari)

2. Kita saat ini dalam rangka mengelolah sawah,dan sebentar lagi akan menanam
padi, kita memerlukan racun, pupuk, obat – oabat dan bagaimana.(Uju
Supernak)

Jawaban (Ibu Nurnajati. ZA)
1. Kita sudah dapat melihat sumberdaya atau potensi yang tersedia yangdapat

dikelolah untuk pengembangan usaha, baik usaha pribadi maupun usaha
kelompok.

2. Kita sudah ada jaringan kerja
3. Disinilah fungsi rapat anggota adalah untuk memecahkan masalah dan

mencari solusinya, disamping, disamping itu melihat peluang – peluang yang
ada, kalau kita memang sepakat mari potensi ini kita wujudkan nanti dalam
perencanaan kita.

7. Rekomendasi : Oleh Peserta Rapat.

 Mengaharap agar Bapak Djoko Setijono dapat hadir pada pertemuan kelompok
untuk menjelaskan secara langsung tentang fungsi dari bantuan SSFFMP.

 Adanya usaha / warung saprodi yang dikelolah oleh kelompok bukan oleh desa
 Adanya kejelasan fungsi pupuk yangtelah dibantu oleh SSFFMP lewat BPTP.

8. Penutup

Demikianlah Rapat anggota kita ini telah terlaksana dengan baik dan dengan harapan
apa yang kita rencanakan dapat dilaksanakan dengan baik.



FHOTO – FHOTO KEGIATAN
PENDAMPINGAN RUTIN YANG SENSITIF GENDER

DI KELOMPOK CAHAYA TANI
DESA SIMPANG TIGA KEC. TL. SELAPAN KAB. OKI


