


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

Lokasi : Desa Ujung Tanjung Kec. Tulung Selapan Kab. OKI
Hari/Tanggal : Senin 29 Januari 2007
Tempat : Kelompok Tani Sanggau Permai
Oleh : Nurnajati. ZA

Pertemuan pendampingan rutin yang sensitif gender dikelompok Cahaya Tani dilaksanakan pada hari Minggu 28
Januari 2007 bertempat di rumah ibu Suraita anggota kelompok, dengan dihadiri oleh 12 orang anggota pengurus,
juga Motivator Desa, Sukaeswan pendamping dari LSM Ibu Nurnajati. ZA dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Acara rapat anggota
1. Pembukaan oleh Rizal Ketua Kelompok
2. Laporan kegiatan kelompok oleh Peserta rapat
3. Laporan Keuangan oleh Suraita
4. Sambutan dan pengarahan dari pendmaping oleh Ibu Nurnajati. ZA
5. Rencana Tindak Lanjut dan Rekomendasi oleh Nurnajati. ZA
6. Penutup oleh Rizal

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

C. Keputusan – keputusan yang disepakati :
1. Acara pertemuan pendampingan dipimpin oleh sdr. M. Rizal ketua kelompok, dengan mengucap basmallah

acara pertemuan dibuka secara resmi.
2. Laporan kegiatan kelompok oleh peserta rapat.

 Jumlah ternak sapi saat ini sebanyak 6 ekor yangterdiri dari :
Induk sebanyak 4 ekor
Sapi jantan sebanyak 1 ekor
Anak 4 bulan sebanyak 4 ekor

 Jumlah anggota masih tetap 12 orang, 6 laki – laki dan 6 perempuan
 Sampai saat ini belum ada surat perjanjian dari pihak proyek SSFFMP dengan kelompok.
 Anggota dan kelompok belum ada kegiatan – kegiatan yang mendorong untuk kemajuan kelompok,

hanya fokus pada ternak sapi.
 Usaha simpan pinjam sudah berjalan sejak bulan Nopember 2006
 Kelompok sudah dapat memberikan pinjaman sebesar Rp. 100.000,- 1 orang setiap bulan.
 Modal kelompok masih sangat kecil, sehingga pelayanan pinjaman sangat terbatas.

3. Laporan keuangan oleh ibu Rosita
Jumlah Tabungan Pokok sebesar Rp. 120.000,-
Jumlah Tabungan wajib sebesar Rp. 240.000,-
Jasa yang dihimpun sebesar Rp. 4.000,-
Simpanan sukarela sebesar Rp. 6.000,-
Jumlah pinjaman anggota sebesar Rp. 300.000,-
Sisa kas sebesar Rp. 30.000,-

4. Sambutan dan pengarahan dari pendamping oleh Ibu Nurnajati. ZA



Pertama – tama terima kasih atau waktu yang diberikan
 Perlu kita bahas peraturan – pertauran yang menyangkut operasional kelompok yang biasa

disebut peraturan yang akan diambil, perpedoman pada aturan yang dibuat dan disepakati
bersama.

 Perlu ada kegiatan – kegiatan yang di kelolah kelompok misalnya usaha produksi pertanian, usaha
jasa, usaha pemasaran bersama dan lain – lain, yang dapat mendorong untuk kemajuan kelompok
agar kelompok berkembang dan maju (dinamis) tidak pasip.

 Perlu membangun jaringan kerja, baik antar anggota dengan masyarakat, atau pihak lain yang
dapat mendukung program

 Pengurus harus proaktif jangan nunggu atas pasrah, kalau kelompok mau maju.
 Kelompok kita buat sebagai wahana belajar diskusi, dan memecahkan masalah – masalah yang

ada.
 Pendamping dari LSM, dimanfaatkan sebagai fasilitator, motivator, bahkan penghubung ke pihak

luar dalam membangun jaringan kerja.
 Administrasi yang teratur dan terbuka, dapat menjadi dokumentasi yang dapat memberikan

kepercayaan pada semua pihak.
5. Rencana tindak lanjut dan rekomendasi oleh Ibu Nurnjati ZA

Dari hasil diskusi bersama dengan melihat permasalahan, potensi dan peluang yang ada, maka disepakati
kelompok merekomendasikan sebagai berikut :

a. Untuk usaha ternak sapi, cara pengembangannya dengan cara di tukar atau dijual sapi yang besar
dengan sapi yang kecil.

b. Sapi jantan juga ditukar dengan sapi betina.
c. Adanya surat perjanjian kerjasama antara proyek SSFFMP dengan kelompok Sanggau Permai.
d. Adanya demoplot pertanian dilahan yang dikuasai oleh kelompok.
e. Membahas Peraturan Rumah Tangga kelompok bulan Februari 2007.
f. Mengikuti Pelatihan pembuatan pupuk kompos.

Demikian hasil yang disepakati pada pertemuan tanggal 29 Januari 2007



LAPORAN PERTEMUAN PENDAMPINGAN YANG SENSITIF GENDER
OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT.

Lokasi :Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan Kab. OKI
Hari/tanggal : Minggu 25 Februari 2007.
Tempat : Kelompok Tani Sanggau Permai.
Jumlah anggota : 12 orang
Oleh : Nurnajati, za.

Pertemuan pendampingan yang sensitif gender oleh Lsm di Kelompok Tani Sanggau Permai desa Ujung Tanjung
Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI, dilaksanakan pada hari minggu malam senin, 25 Februari 2007 dirumah
ibuk cik mila dengan dihadiri oleh 10 orang anggota yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan
motivator desa, sukakeswan, PPL Swakarsa dan pendamping kelompok dengan susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan.
2. sosialisasi hasil mengikuti Lokakarya TOT PPL swakarsa dan sukakeswan: oleh Aisyah/rizal.
3. Laporan keuangan : oleh Aisyah.
4. Pembahasan demplot pertanian : Ibu Nurnajati Za.
5. Pembahasan peraturan rumah tangga kelompok : oleh Nurnajati Za.
6. Rencana Tindak lanjut dan rekomendasi : oleh peserta rapat.
7. Penutup.

Metode Pendampingan.
Kunjungan lapangan.
Rapat anggota.
Diskusi
Berbagi pengalaman.
Tanya Jawab.

Kesepakatan-Kesepakatan , Yang Disepakati Bersama :
1. Acara rapat anggota dipimpin oleh Bapak Rizal {ketua kelompok }dengan membacakan susunan acara, dan

dengan mengucap Basmalah acara rapat anggota dibuka secara resmi.
2. Sosialisasi dari hasil mengikuti Pelatihan TOT bagi sukakeswan dan PPL swakarsa, 0leh Rizal.

 Pelatihan TOT, diikuti oleh Rizal dan Aisyah yang dilaksanakan oleh SSFFMP bekerjasama dengan Dinas
Pertanian dan Tanaman Holtikultura propinsi sumatera Selatan yang diadakan diasrama haji tanggal 12
s/d 15 februari 2007.

 Selain belajar bagaimana carany menjadi Pemandu di kelompok maupun di desa ‘ Muara telang dan Upang
kabupataen Banyuasin, disini melihat kemajuan-kemajuan baik dalam usaha pertanian pengelolaan UPJA
maupun kemajuan kelompok.

 Kemajuan-kemajuan yang dicapai, adalah karena kerjasama yang baik antar anggota dan pengurus, juga
kerjasama dengan SSFFMP, BPTP dan dinas terkait lainnya. Bantuan yang diberikan berupa Hand traktor,
penggilingan padi, alat pengering, juga dana pengembangan usaha simpan pinjam yang dikelola oleh
LPMD.

 Kemudianmengikuti study banding ke Desa Sako kecamatan rambutan , disana tidak melihat bagaimana
cara membuat pupuk kompos dengan bahan baku jerami padi, rumput, sampah dapur dan hujauan
lainnya,juga kotoran ternak.

 Kemudian manfaat dengan pemakaian pupuk kompos, selain murah , juga terhindar dari penyakit dan aman
di komsumsi.

 Untuk tindak lanjut dari pelatihan, kita akan memperaktekan pembuatan pupuk kompos, karena semua
bahan-bahan yang diperlukan cukup tersedia di sekitar kita termasuk kotoran sapi yang cukup banyak



3. Laporan Keuangan : oleh Aisyah.
Jumlah Rekapitulasi keuangan s/d bulan Februari 2007.
 Jumlah tabungan pokok sebesar Rp. 120.000,-
 Jumlah tabungan wajib sebesar Rp. 360.000,-
 Jumlah tabungan sukarela sebesar Rp. 20.000,-
 Jumlah jasa pinjaman sebesar Rp. 12.000,-
 Jumlah Rp. 512.000,-
 Pinjaman anggota sebesar Rp. 500.000,-
 Saldo kas di bendahara sebesar Rp. 12.000,-

Demikian posisi keuangan s/d bulan Februarai 2007

4. Pembahasan demoplot pertanian : oleh Ibu Nurnajati. ZA
 Menindaklanjuuti rencana kerja bulan Januari 2007, tentang demoplot pertanian yang akan dikelolah oleh

kelompok Sanggau Permai, karena ada rekomendasi dari Pak Eris (SSFFMP) dan dari hasil penelitian
pihak UNSRI Palembang, ternyata lahan – lahan yang ada didesa Ujung Tanjung bagus kalau dibuat
program pertanian.

 Maka dari hasil konsultasi dengan Pak Djoko (SSFFMP) say amencoba dengan Pak Rizal mengajukan
proposal ke SSFFMP yang diantar langsung oleh Pak Rizal, namun sampai surat saat ini belum ada
informasi yang jelas dari SSFFMP.

5. Pembahasan peraturan rumah tangga kelompok yang difasilitasi oelh Ibu Nurnajati. ZA.
 Perlu diketahui yang dimaksud dengan peraturan rumah tangga adalah : aturan – aturan yang disepakati

oleh rapat anggota merupakan penjelasan – penjelasan yang belum dibahas dalam peraturan Dasar.
 Adapun aturan rumah tangga yang disepakati pada rapat anggota tanggal 25 Februari 2007.

1. Nama Kelompok : Kelompok Tani Sanggau Permai
2. Alamat : Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan Kab.OKI.
3. Tujuan Kelompok :

 Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan kelompok menuju kemandirian
dan keberlanjutan yang berwawasan gender.

 Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelolah organisasi dan usaha
kelompok.

 Meningkatkan kerjasama yang baik antara anggota dan masyarakat juga dengan pihak –
pihak lain.

4. Usaha – usaha : 1. Simpan Pinjam
2. Usaha Pertanian terpadu

5. Kepengurusan kelompok :
Ketua : Rizal
Sekretaris : Ibrahim
Bendahara : Sopan Sopian

6. Syarat – syarat pengurus : Berwawasan dan bertanggung jawab
7. Masa jabatan pengurus : 6 (enam) tahun
8. Permodalan kelompok :

 Tabungan pokok Rp. 10.000,-
 Tabungan wajib Rp. 10.000,-
 Tabungan sukarela
 Jasa pinjaman
 Bantuan dari pihak luar yang dapat mendukung program kelompok

9. Besar Pinjaman : Maksimal Rp.500.000,-
Minimal Rp. 100.000,-



10. Jangka waktu Pinjaman : 2 (dua) bulan
11. Yang berhak memimpin : Hanya anggota kelompok Sanggau Permai
12. Besar Jasa Pinjaman : 5% tetap
13. Sangsi bagi anggota yang lalai dalam mengangsur pinjaman diekanakan denda

sebesar 5 %.
14. Pembagian sisa hasil usaha : Pengurus 15%.

Pemupukan modal 25%
Anggota 50%
Pendampingan 5%
Dana cadangan 5%

15. Rapat Anggota : Dilaksanakan setiap minggu ke 4 setiap bulan.

Rencana Tindak Lanjut dan Rekomendasi :
1. Melaksanakan Praktek Pembuatan Pupuk Kompos /organik pada hari selasa Tanggal 6 Maret 2007

dilokasi kandang Ternak sapi.
2. masing-masing anggota diwajibkan membawa rumput/kumpai sebanyak 1(satu) karung /orang.
3. Mengundang KCD untuk membuat pupuk kompos.
4. Membahas masalah ternak yangdihadiri oleh bapak Djoko setijono pada ahir Maret 2007.
5. Mengadakan konsultasi tentang demoplot pertanian dengan SSFFMP.



LAPORAN PENDAMPINGAN RUTIN
YANG SENSITIF GENDER OLEH NGO

Lokasi : Desa UjungTanjung Kecamatan Tulung Selapan Kab. OKI
Hari/tanggal : Selasa / 17 April 2007
Tempat : Kelompok Tani Sanggau Permai
Jumlah anggota : 12 orang
Usaha anggota :

 Usaha pengembangan ternk sapi
 Usaha simpan pinjam

Oleh : Nurnajati. ZA

Pertemuan pendampingan rutinyang sensitif gender oleh NGO di kelompok Tani Sanggau Permai Desa Ujung
Tanjung Kecamatan Tulung Selapan kab. OKI, dilakasnakan di rumah Riansah Doi dengan dihadiri oleh 12 orang
anggota (6 pasutri), Bapak Djoko Setijono, Bapak Jaka Sumitra, Motivator Desa dan pendamping kelompk. Dengan
acara khusus tentang “ Surat Perjanjian Kerjasma Usaha Pengembangan Ternak Sapi anatar SSFFMP dan
Kelompok Tani Sanggau Permai “ Desa Ujung Tanjung kec. Tulung Selapan Kabuapaten OKI.

METODE PENDAMPINGAN
 Diskusi pleno
 Presentase Draft Surat perjanjian
 Tanya jawab

Dengan tertib acara sebagai berikut :
1. Sosialisasi dan penjelasan dari SSFFMP tentang maksud dan tujuan kunjungan
2. Pembahasan Surat Perjanjian kerjasama Usaha Pengembangan Ternak Sapi
3. Tanya Jawab
4. Kesimpulan
5. Penutup.

KESIMPULAN DAN KESEPAKATAN DRI HASIL PERTEMUAN.
1. Sosialisasi dan penjelasan dari SSFFMP tentang maksdu dan tujuan kunjungan oleh Bapak Djoko Setijono.

Assalamualikum. Wr. Wb
 Terima kasih kepada bapak dan Ibu – ibu yang telah hadri pada sore hari ini dirumah Bapak Kepala Desa

dan saya datang bersama Bapak Jaka Sumitra dari Dinas Peternakan Kabupaten OKI dan Ibu Nurnajati
dalam rangka pembahasan Surat Perjanjian kerjasama antara SSFFMP dan Kelompok Tani Sanggau
Permai tentang Usaha Pengembangan Ternak Sapi yang disaksikan oleh Bapak Kepala Desa.

 Dan maafkanlah karena baru sekarang kita sempat membahas Surat Perjanjian ini, sementara proyek Uni
Eropa akan segera berakhir.

 Oleh sebab itu saya sengaja mengajak Bapak Jaka Sumitra dari Dinas Peternakan Kabupaten OKI, agar
nanti apabila kelompok Tani Sanggau Permai dapat diteruskan oleh Dinas Peternakan Kabupate OKI .

 Saya sudah membawa Drft Surat perjanjian kerjasama Usaha pengembangan ternak sapi bantuan
SSFFMP dan untuk membahasnya nanati saya serahkan kepada Bapak Jaka Sumitra untuk
memfasilitasinya dan apabila ada hal – hal yang perlu dirobah mari kita diskusikan bersama.

2. Pembahasan Draft Surat Perjanjian Kerjasama anatara SSFFMP dan Kelompok Tani Sanggau Permai
tentangusaha pengembangan ternak sapi bantuan dari SSFFMP oleh Bapak Jaka Sumitra.

Bapak – bapak dan ibu – ibu mari kita membahas dan mendikusiakn draft surat perjanjian yang sudah
disediakan oleh Pak Djoko, dan nanti apabila ada hal – hal yang tidak disetujui , mari kita diskusikan bersama
agar tidak ada memberatkan bagi anggota dan kelompok.

Pasal 1 tentang hak pemeliharaan / pengelolaan



Pasal 2 tentang maksud dan tujuan dan ruang lingkup
Pasal 3 tentang jangka waktu perjanjian dan pola kerjasama proyek
Pasal 4 tentang tanggungjawab kedau belah pihak
Pasal 5 tentang sistem perguliran
Pasal 6 tentang keadaan memaksa (Force Majure)
Pasal 7 tentang penyelesaian perselisihan
Pasal 8 tentang surat perjanjian hak pemeliharaan dan pengembangan usaha ternak sapi bantuan Uni
Eropa SSFFMP dibuat dan ditangani oleh kedua belah pihak.
Pasal 9 surat perjanjian disepakati sebagamana terlampir.

3. Tanya Jawab oleh Ibu Nurnajati.
Pertanyaan dari Bapak Rizal
Ada sapi 4 ekor induk, `1 ekor nka yang masih kecil dan 1 ekor yang sedang bunting, sementara dari 4 ekor
induk terdapat 3 ekor sapi yang mandul atau lambat bunting dan 1 ekor lagi jantan. Pertenyaannya :
1. Apakah sapi ini boleh dijual atau ditukar dengan sapi betina yang masih muda
2. kelompok pernah mengajukan proposal untuk usaha pertanian dan simpan pinjam , bagaimana

kelanjutannya.
Jawaban Pak Djoko
1. Sapi boleh dijual, selagi ada kesepakatan bersama dan menguntungkan kelompok termasuk sapi jantan.
2. apabila sudah dijual, segera diskusikan di kelompok bagaimana sistem pemeliharaan yang lebih baik

kedepan.
3. Masalah proposal, itu sampai saat ini belum dikaji, karena rencana diskusi bersama Pak Eris, UNSRI, BPTP

tentang keseuaian lahan didesa Ujung Tanjung.
4. peluanguntuk usha pertanian tetap ada, selama proyek masih ada

4. Penutup.
Demikanlah pertmuan rutin ini, dan ditutup dengan Wassalamualaikum. Wr. Wb.



LAPORAN PENDAMPINGAN RUTIN YANG SENSITIF GENDER
OLEH NGO

Lokasi : Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan Kab. OKI
Hari/ Tanggal : Rabu/ 15 Mei 2007
Tempat : Kelompok Tani Sanggau Permai
Jumlah anggota : 12 orang ( 6 orang laki – laki dan 6 orang perempuan)
Usaha anggota :

 Usaha pengembangan ternak sapi]
 Usaha simpan pinjam

Oleh : Nurnajati. ZA

Pertemuan pendampingan rutin yang sensitif gender oleh NGO di kelompok Tani Sanggau Permai desa Ujung
Tanjung Kecamatan Tulung Selapan Kab. OKI, dilaksanakan pada hari Rabu, 15 Mei 2007 dirumah ibu Cikmila
dihadiri oleh 12 orang anggota dan pengurus, motivator desa dan pendamping kelompok dengan susunan acara
sebagai berikut :

1. Pembukaan
2. Pembahasan kegiatan kelompok
3. Laporan keuangan
4. Identifikasi masalah – masalah kelompok
5. Prioritas masalah
6. Alternatif kegiatan dan analisa SWOT
7. Rencana Tindak Lanjut
8. Penutup

Metode Pendampingan
 Kunjungan lapangan
 Diskusi
 Berbagi pengalaman

Hasil – hasil dan kesepakatan dari pertemuan
1. Rapat anggota dipimpin oleh sdr. Rizal ketua kelompok denganmembacakan tertib acara, dan dengan

mengucapkan Basmallah acara rapat anggota dimulai secara resmi.
2. Pembahasan kegiatan – kegiatan kelompok

 Seluruh anggota kelompok terlibat penyusunan Perdes
 Rencana penjualan sapi sampai dengnan tanggal 15 Mei belum dilaksanakan karena semua

anggota sibuk
 Uang penjualan sapi yang sulit pada tahun 2006 masih ada sebesar Rp. 700.000,- dan masih

dipegang oleh Bendahara.
3. Laporan Keuangan oleh Ibu Aisah

Uang masuk Bulan Mei 2007
Tabungan wajib anggota sebesar Rp. 120.000,-
Angsuran anggota sebesar Rp. 400.000,-
Tabungan sukarela sebesar Rp. 21.000,-
Jasa pinjaman sebesar Rp. 14.000,-
Jumlah sebesar Rp. 555.000,-

Pengeluaran
Dipinjamkan pada anggota sebesar Rp. 500.000,-

Sisa Kas bulanMei sebesar Rp. 55.000,-



4. Identifikasi masalah – masalah kelompok oleh Ibu Nurnajati. ZA
Yang dimaksud masalah adalah hak – hak yang mengahambat kita dalam kemajuan kelompok
Masalah – masalah yang menghambat kemajuan kelompok bisa dilihat dari faktor ekonomi, faktor sosial
dan budaya/ kebiasaan yang menghambat asering dilaksanakan oleh masyarakat atau kebijakan dan lain
– lain.

Maka dari hasil diskusi, terdapat masalah – masalah kelompok saat ini yang antara lain :
a. Tingkat pendaopatan anggota maupun kelompok masih rendah
b. Modal usaha simpan pinjam maupun kelomok masih rendah
c. Belum dapat memnuhi kebutuhan usaha anggota
d. Usaha tetap anggota belum ada
e. Pengolahan pertanian sebagian masyarakat masih berpindah – pindah.
f. Banyak hama babi yang belum bisa diatasi.
g. Usaha pertanian masih tradisional
h. Usaha dilaikukan masih sendiri – sendiri

5. Prioritas masalah dan alternatif kegiatan dalam mengatasi masalah – masalah oleh Ibu Nurnajati. zA
Dari masalah –masalah yang ada kita pilih prioritas atau masalah yang paling penting dapat kita pecahkan
bersama dan kita cari solusi kira – kira kegiatan apa yang dapat dilakukan bersama dalam mengatasi masalah
tersebut.

A.Prioritas masalah – masalah
 Modal kelompok masih kecil sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan usaha anggota
 Pengolahan pertanian masih dengan sistem lahan berpindah – pindah
 Usaha pertanian masih secara tradisional
 Usaha dilakukan masih sendiri – sendiri

B.Solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah – masalah prioritas
 Tersedianya modal dana untuk modal usaha simpan pinjam / kredit mikro sebesar Rp. 8.000.000,-
 Adanya usaha pertanian terpadu di desa Ujung Tanjung, yang dapat dikelolah oleh kelompok.



6. Analisa SWOT
No Pilihan Kegiatan Kekuatan Kelemaham Peluang Ancaman
1. Tersedianya modal / dana untuk modal usaha

simpan pinjam /kredit mikro Rp. 8.000.000,-
 Sudah ada kelompok
 Pengurus dan anggota

aktif
 Sudah ada AD/ART
 Sudah ada tabungan

anggota
 Administrasi teratur
 Masing – masing

anggota punya usaha

 Modal kelompok
masih kecil

 Ada SSFFMP
 Desperindag
 Ada LSM

pendamping

 Kredit macet
 Anggota dan

pengurus rtidak
disiplin

2. Melaksanakan usaha pertanian terpadu
dilahan pasang surut desa Ujung Tanjung

 Lahan pertanian tersedia
 Kemauan kelompok

danmasyarakat kuat
dalam melaksanakan
usaha pertanian

 Sudah ada Perdes
 Sudah ada lembaga di

tinkat desa
 Ada PPL swakarsa
 Ada sukakeswan

 Pengetahuan dan
ketermapilan dalam
mengelolah usaha
pertanian kurang

 Belum ada yang
mendukung

 Ada Dinas Pertanian
 Ada SSFFMP
 Ada Dsibun
 Ada Disnak
 Ada PPL
 Ada LSM

Pendamping
 Pemdes mendukung

 Hama babi
 Belum ada

dukungan dari pihak
luar.



7. Rencana Tindak Lanjut oleh Sdr. Rizal
No Pilihan Kegiatan Tujuan Objektif Lokasi / tempat Waktu Penangung jawab / yang

terlibat
1. Tersedianya modal / dana untuk modal usaha

simpan pinjam /kredit mikro Rp. 8.000.000,-
 Untuk meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan anggota dan kelompok
menuju kemandirian, berkeadilan
gender

 Kelompok Tani
Sangau
Permai desa
Ujung Tanjung
kec. Tulung
Selapan OKI

 Mei s/d Agustus
2007

 Pengurus dan
anggota

 SSFFMP
 LSM Pendamping
 Despirindag

2. Melaksanakan usaha pertanian terpadu
dilahan pasang surut desa Ujung Tanjung

 Meningkatkan pendapatan
masyarakat agar dapat mengurangi
kebakaran hutan danlahan oleh
masyarakat

 Agar anggota dan masyarakat ada
usaha tetap (pertanian)

 Adanya kerjasama antar anggota dan
masyarakat dan Dinas terkait

 Desa Ujung
Tanjung Kec.
Tulung
Selapan Kab.
Oki

 Mei s/d Desember
2007

 Pengurus dan
anggota

 Pemdes
 SSFFMP
 LSM Pendamping
 Masyarakat
 Dinas Pertanian



LAPORAN PENDAMPINGAN YANG SENSITIF GENDER
OLEH NGO

Lokasi : Desa Ujung Tanjung Kec. Tulung Selapan Kab. OKI
Hari/Tanggal : Kamis , 28 Juni 2007
Tempat : Kelompok Sanggau Permai
Jumlah anggota : 12 orang (Pasutri)
Usaha kelompok :

 Usaha pengembangan ternak sapi
 Usaha simpan pinjam

Oleh : Nurnajati. ZA

Pertemuan rutin yang sensitif gender oleh NGO di kelompok Sinar Tani Desa Simpang Tiga Kec. Tulung Selapan
Kab. OKI dilaksanakan pada hari Kamis 28 Juni 2007 di rumah Ibu Cik Mila yang dihadiri oleh anggota dan
pengurus, motivator desa dan pendamping dengan susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan
2. Sambutan perkembangan Kelompok
3. Laporan keuangan
4. Rencana Tindak Lanjut dan Rekomendasi
5. Penutup

Metode pendampingan
 Kunjungan lapangan
 Pertemuan kelompok
 Diskusi
 Asistensi pembukuan

Hasil – hasil dan kesepakatan dari pertemuan pendampingan
1. Acara pertemuan dipimpin oleh Bapak Rizal Ketua Kelompok

2. Laporan perkembangan kelompok oleh Rizal.

 Kegiatan kelompok tetap seperti biasa sibuk dengan kegiatan masing – masing.
 Pertemuan kelompok dilakukan apabila ibu Nur datang.
 Tentang rencana ternak sapi akan dijual sampai saat ini bellum terjual karena ditawar sangat murah dan

tidak seusai maka penjualan di tunda.
 Harapan saya sebagai ketua kelompok, apa usaha kita agar kelompok kita ada semangat baru.
 Kita sibuk mempersiapkan kunjungan ibu Bupati OKI.

3. Laporan Keuangan oleh Ibu Aisyah.

 Saldo kas bulan Mei 2007 sebesar Rp. 71.000,-
 Tabungan wajib sebesar Rp. 100.000,-
 Tabungan sukarela sebesar Rp. 27.000,-
 Jasa pinjaman sebesar Rp. 18.000,-
 Angsuran pinjaman anggota Rp. 100.000,-
 Pinjaman anggota sebesar Rp. 250.000,-

Jumlah Rp. 316.000 Rp. 250.000,-
Saldo Kas Rp. 66.000,-



4. Rekomendasi : Oleh Ibu Nurnajati. ZA

 Saya lihat kelompok Tani Sanggau Permai ini, sulit sekali untuk berkembang dan tidak ada semangat untuk
memajukan kelompok.

 Maju mundurnya kelompok tidak terlepas dari peran dan fungsi pengurus yang harus ditingkatkan,
sedangkan pihak luar hanya untuk memberikan motivasi dan dukungan sementara.

 Maka untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pengurus dan angota agar kelompok maju dan berkembang,
apa rekomendasi dari kita.

Rekomendasi
 Usaha pertanian dapat terwujud seperti yangtelah di rencanakan sejak bulan Juni 2006.
 Menambah anggota baru yang mempunyai kesamaan tujuan.
 Menertibkan administrasi keuangan
 Agar uang hasil penjualan sapi sakit bulan Juli 2006 sebesar Rp. 700.000,- dijadikan pemupukan modal

usaha simpan pinjam.

5. Penutup
Demikianlah pertemuan kita kali ini dan maaf bila ada kata – kata yang salah, sampai bertemu kembali pada
cara pertemuan berikutnya.



FHOTO – FHOTO KEGIATAN PENDAMPINGAN RUTIN YANG SENSITIF GENDER
KELOMPOK TANI SANGGAU PERMAI

DESA UJUNG TANJUNG KEC. TL. SELAPAN KAB. OKI


