


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

Lokasi : Desa Ulak Kemang Kecamatan Pampangan Kab. OKI
Tanggal : 21 Januari 2007
Tempat : Kelompok Tani Tunas Harapan
Oleh : Ibu Nurnajati. ZA

Pertemuan pendampingan rutin yang sensitif gender oleh LSM dilaksankan pada atnggal 21
Januari 2007 drumah Ibu Ruslah dengan dihadiri oleh 17 orang anggota yang terdiri 16 orang
perempuan dan 1 orang laki – laki pengurus dan anggota serta Motivator Desa dan
Pendamping. Adapun kegiatan pendampingan sebagai berikut :

A. Acara Pertemuan
1. Pembukaan oleh Paridah
2. Laporan perkembangan kelompok oleh semua peserta
3. Laporan Keuangan oleh Paridah
4. Mengkaji masalah – masalah yang ada dikelompok oleh Ibu Nurnajati
5. Upaya yang dilakukan oleh Ibu Nurnajati
6. Rencana dan rekomendasi oleh semua peserta rapat

B. Metode Pendampingan
 Kunjungan lapangan
 Cerita bersambung
 Berbagi pengalaman
 Rapat anggota

C. Hasil – hasil dan kesepakatan bersama
1. Acara rapat anggota dipimpin oleh sdri Paridah

Terima kasih pada Ibu Nurnajati Zatelah dapat hadir dalam acara pertemuan anggota,
juga terima kasih pada seluruh anggota yangtelah hadir memenuhi undangan kami dan
mudah – mudahan pertemuan ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, maka
marilah kita bukan acara ini dengan mengucap Bismillahirahmanirrahim.

2. Laporan perkembangan kelompok oleh peserta rapat.
a. Jumlah anggota sekarang sebanyak 20 orang yang terdiri dari 19orang perempuan

dan 1 orang laki – laki.
b. Anggota – anggota sudah mulai menganyam purun /aktif kembali.
c. Ada kkunjungan dari Ibu Harnisah dkk (BPTP)
d. Mendapat kunjungan dari Tim Penggerak PKK Kab. OKI pada tanggal 8 Januari

2007, yaitu Ibu Eli, Ibu Sri, Ibu Eti, Ibu Ulpa Ismail, Ibu Suryati dan Sekcam Kec.
Pampangan

e. Persediaan bahan baku untuk produksi anyaman cukup.

3. Laporan Keuangan oleh Paridah
 Untuk usaha simpan pinjam

 Jumlah Tabungan anggota sebesar Rp. 483.000,-
 Jumlah Pinjaman anggota sebesar Rp. 394.000,-
 Jumlah Saldo Kas s/d Desember 2006 Rp. 89.000,-
 Jumlah Tabungan untuk Bulan Jan ’07 Rp. 33.000,-



 Untuk uang pinjaman dari proyek PPK sebesar Rp. 10.000.000,-. Yang sudah
mengangsur adalah :
1. Sdri. Ruslah sebesar Rp. 500.000,-
2. Sdri. Lena sebesar Rp. 500.000,-
3. Mayong sebesar Rp. 1.000.000,-
4. Paridah sebesar Rp. 906.000,-
5. Mursani sebesar Rp. 120.000,-
6. Mai sebesar Rp. 60.000,-
7. Mursawa/Abi sebesar Rp. 60.000,-
8. Ainun sebesar Rp. 260.000,-
9. Jana M Rp. 325.000,-
10. Yosi sebesar Rp. 370.000,-
11. Erna sebesar Rp. 119.000,-
12. Ciknaya sebesar Rp. 160.000,-
13. Erma sebesar Rp. 54.000,-
14. Paridah Erman Rp. 18.000,-

Jumlah Rp.
 Dana Pinjaman dari Desperindag Kab. OKI sebesar Rp. 7.500.000,-

Jumlah uang keluar
Administrasi sebesar Rp. 87.000,-
Pinjaman Anggota

1. Jana M sebesar Rp. 200.000,-
2. Indah sebesar Rp. 200.000,-
3. Lena sebesar Rp. 1.000.000,-
4. Ruslah sebesar Rp. 200.000,-
5. Ciknaya sebesar Rp. 200.000,-
6. Sahada sebesar Rp. 200.000,-
7. Bunaya sebesar Rp. 200.000,-
8. Erma sebesar Rp. 200.000,-
9. Iyut sebesar Rp. 300.000,-
10. Ropiah sebesar Rp. 200.000,-
11. Jana U sebesar Rp. 300.000,-

Pinjaman diatas diangsur selama 10 (sepuluh) bulan (pokok pinjaman ditambah
bunga)

Angsuran ke Bank sebesar Rp. 394.000,-
Sisa kas sebesar Rp. 3.813.000,-

4. Pembahasan masalah – masalah yang ada dikelompok oleh Ibu Nurnajati ZA
 Anggota tidak aktif menabung
 Belum ada pesanan kerajinan purun
 Modal kelompok masih kecil
 Ketergantungan dengan pihak luar masih tinggi
 Barang – barang yang diambil oleh dinas belum dibayar seluruhnya

5. Upaya Pemecahan masalah.oleh Ibu Nurnajati. ZA
 Mengaktifkan kembali tabungan wajib sebesar Rp.2.000,- setiap bulan dimulai

bulan Januari 2007
 Mempromosikan kerajinan purun ke hotel – hotel.
 Adanya bantuan modalbergulir untuk usaha simpan pinjam dari Ibu Yandriani

(SSFFMP)



 Memfungsikan pendamping dalam upaya pengembangan kelompok
 Masing – masing anggota memperoduksi anyaman dan kerajinan sesuai dengan

keterampilan yang dimiliki
 Menitip barang – barang hasil produksi ke rumah ibu Ruslah.

6. Rencana Tindak Lanjut dan rekomendasi
 Pertemuan rapat anggota untuk bulan Februari dirumah Ibu Iyut.
 Mengadakan konsultasi dengan Ibu Yandriani tentang bantuan dana bergulir untuk

keberlanjutan kelompok menuju kemandiria, melalui pendamping (Ibu Nurnajati.
ZA)

 Mencari jaringan pemasaran
 Rumah ibu Ruslah menjadi sentral kerajinan purun yang diproduksi oleh anggota

7. Penutup
Demikianlah keputusan – keputusan yang disepakati dan dengan mengucap
Alhamdulillah pertemuan anggota ditutup.



LAPORAN PENDAMPINGAN RUTIN YANG SENSITIF GENDER
OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Lokasi : Desa Ulak Kemang Kec. Pampangan Kab. OKI
Hari/Tanggal : Kamis / 22 Februari 2007
Tempat : Kelompok Wanita Tani Tunas Harapan
Jumlah anggota : 20 orang
Oleh : Nurnajati. ZA

Pertemuan Pendampingan rutin yag sensitif gender oleh LSM di kelompok Tai Wanita Tunas
Harapan desa Ulak Kemang Kec. Pamapangan Kab. Oki dilaksankan pada hari Kamis tanggal 22
Februari 2007 dirumah ibu Iyut (anggota) yang dihadiri oleh 20 Anggota, Motivator Desa dan
Pendamping dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Acara pendampingan (Rapat Anggota)
1. Pembukaan oleh Ainun
2. Laporan Kegiatan Kelompok oleh Ruslah
3. Laporan Keuangan oleh Paridah
4. Membahas kembali Hak dan Kewajiban anggota
5. Membahas masalah – masalah dikelompok
6. Rencana tindak lanjut dan rekomendasi
7. Penutup

B. Metode Pendampingan
 Kunjungan lapangan
 Rapat anggota
 Diskusi
 Berbagi informasi

C. Hasil – hasil dan kesepakatan
1. Acara pertemuan dipimpin oleh Ibu Ainun dengan membacakan susunan acara

pertemuan
2. Laporan kegiatan kelompok oleh ibu Ruslah .

Terima kasih pada ibu – ibu semuanya, maka kegiatan – kegiatan kelompok adalah
sebagai berikut:
 Seluruh anggota kelompok sudah mulai aktif menganyam tikar atau bahan baku

untuk buat tas.
 Pada bulan lalu sudah terjual hasil produksi anggota antara lain :

a. Sandal sebanyak 75 pasang
b. Tas untuk souvenir sebanyak 30 buah
c. Kotak ponder sebanyak 15 buah
d. Map sebanyak 10 buah
e. Gantungankunci sebanyak 10 buah

 Anggota yang memproduksi anyaman tikar sebanyak 5 orang
 Anggota yang buat tali tas sebanyak 4 orang
 Anggota yang menjahit sebanyak 4 orang
 Anggota yang memproduksi yang sesuai pesanan senayak 5 orang
 Pemasaran produksi kelompok sejak dari desa, kecamatan dan tingkat

Kabupatenb dengan bekerjasama dengan tim penggerak PKK Kecamatan dan
Kabupaten.



 Mengikuti pengajian ibu – ibu.

3. Laporan keuangan oleh Ibu Paridah
I. Laporan hasil Rekapitulasi keuangan kelompok s/d Fenruari 2007

 Tabungan Pokok sebesar Rp. 65.000,-
 Tabungan wajib sebesar Rp. 342.000,-
 Tabungan Sukarela sebesar Rp. 46.500,-
 Jumlah seluruhnya sebesar Rp. 453.500,-
 Pinjaman anggota sebesar Rp. 320.000,-
 Sisal kas dibendahara sebesar Rp. 133.500,-

II. Angsuran anggota untuk pinjaman dari Desperindag Kab. OKI
 Jana U sebesar Rp. 36.000,-
 Ropiah sebesar Rp. 24.000,-
 Iyut sebesar Rp. 36.000,-
 Erna sebesar Rp. 50.000,-
 Sahada sebesar Rp. 48.000,-
 Jana M sebesar Rp. 24.000,-
 Jumlah angsuran sebesar Rp. 218.000,-

III. Sisa kas uang pinjaman dari Desprindag Kab. OKI sebesar Rp. 3.987.000,-
Pinjaman baru sebesar Rp. 300.000,-
Bayar ke Bank sebesar Rp. 394.000,-
Sisa kas di Paridah sebesar Rp. 3.293.000,-

4. Pembahasan kembali tentang hak dan kewajiban anggota oleh Ibu Nurnajati. ZA
Baiklah untuk ini marilah kita ulang kembali tentang hak –hak sebagai anggota
kelompok yaitu :

a. Menghadiri Rapat anggota dan menyatakan pendapat, atau ide – ide atas dasar
satu anggota satu suara, jadi dalam hal ini, kita tidak boleh ada yang
mendominasi pendapat, harus memberikan kesempatan pada anggota yang lain
dalam memberikan pendapatnya.

b. Seluruh anggota berhak memilih dan dipilih menjadi pengurus (kesempatan yang
sama)

c. Mengemukakan pendapat atau saran – saran kepada pengurus tapi harus saran
yang membangun demi kemajuan kelompok kita.

d. Mendapat pelayanan dan pembinaan yang sama dalam hal ini tidak ada pilih kasih
atau diskriminasi terhadap anggota pengurus maupun pendamping harus berlaku
adil dan bijaksana.

e. Sesama anggota harus melakukan pengawasan atau kontrol terhadap kinerja
pengurus, jangan sampai terjadi penyelewengan atau hal – hal yang tidak
diinginkan

f. Mendapat sisa hasil usaha yang sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam
AD/ART

Kewajiban – kewajiban sebagai anggota :
 Menghadiri Rapat Anggota adalah kewajiban karena kehadiran anggota sangat

berpengaruh dalam pengambil keputusan-keputusan karena kalau tidak tercapai
korum 2/3 dari anggota maka rapat anggota tidak dapat berjalan {tidak syah}.

 Mentaati keputusan-keputusan rapat.



 Mengamalkan dan mengembangkan kelompok, sesuai dengan pedoman-pedoman
pok

 Menabung pokok secara. Teratur, untuk kemandirian kelompok Aspek penting
bahwa kelompok harus punya modal usaha supaya dapat berkembang.

 Seandainya kelompok kita mengalami kerugisan, maka seluruh anggota akan ikut
menanggung resikonya.jangan hanya dibebankan pada pengurus.
Dan apabila kita sudah paham dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai anggota
ini, mudah-mudahan kelompok akan berkembang, dan tidak terjadi kecemburuan
satu sama lain.

5. Membahas masalah-masalah kelompok oleh ibu Nurnajati,Za.

Perlu kita ketahui bahwa masalah adalah Hal-hal yang menghambat dan
mempengaruhi untuk berkembangnya kelompok, oleh sebab itu kita jelaskan apasaja
masalah-masalah saat ini;
 Tingkat ekonomi anggota masih pas-pasan, sehingga untuk menabung saja

masih agak sulit.
 Budaya ikut-ikutan , yang menimbulkan tidak percaya pada dirinya dan orang

lain.
 Modal kelompok masih sangat kecil, sehingga dan belum dapat memenuhi

kebutuhan usaha anggota maupun kelompok.
 Ketergantungan pada pihak-pihak luar masih tinggi baik modal usaha maupun

kapasitas lembaga kelompok.

Solusi yang dapat diambil, untuk memperkecil masalah-masalah yang ada:
Mengaktifkan tabungan wajib dan sukarela dari anggota.
Pendaping tidak bosan-bosan dalam mendamping kelompok dengan sabar dan
ikhlas.
Adanya bantuan dana dari SSFFMP untuk pengembangan modal usaha
kelompok.

6. Rencana Tindak Lanjut dan Rekomendasi.

Memproduksi kerajinan dengan tepat waktu sesuai dengan pesanan.
Adanya kerjasama yang baik dan pembagian tugas antar anggota dan pengurus
yang sesuai dengan keterampilan yang di miliki anggota.
Mengajukan proposal kepada proyek SSFFMP untuk mendapat modal usaha
kelompok dan anggota masing-masing sebesar Rp.250.000,-
Rapat anggota bulan maret 2007 Ainun.

7. Penutup, dengan mengucap alhamdulillah maka Rapat anggota kita tutup. Wassalam.



LAPORAN PERTEMUAN PENDAMINGAN RUTIN YANG SENSITIF GENDER
OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Lokasi : Desa Ulak Kemang Kecamatan Pampangan Kab. OKI
Hari/Tanggal : Senin/19 Maret 2007
Tempat : Kelompok Tani Wanita Tunas Harapan
Jumlah Anggota : 20 orang (19 perempuan 1 laki –laki)
Oleh : Nurnajati. ZA

Pertemuan pendampingan rutin yang sensitif gender oleh LSM dilaksnakan di kelompok tani
wanita Tunas Harapan Desa Ulak Kemang Kecamatan Pampangan Kab. OKI dilaksanakan pada
hari Senin 19 Maret 2007 bertempat dirumah ibu Ainun, yang dihadiri oleh 15 orang anggota
dan pengurus kelompok, motivator desa juga pendamping.

Susunan acara pertemuan rutin sebagai berikut :
1. Pembukaan
2. Laporan perkembangan/kegiatan kelompok
3. Laporan keuangan
4. Membahas masalah – masalah kelompok oleh Ibu Nurnajati. ZA
5. Alternatif pemecahan masalah oleh Ibu Nurnajati. ZA
6. Rencana tindak lanjut dan rekomendasi
7. Penutup

Metode pendampingan
 Kunjungan lapangan
 Berbagi pengalaman
 Diskusi
 Tanya jawab

Kesepakatan – kesepakatan dari hasil pertemuan
1. Acara rapat anggota dipimpin oleh sdri. Paridah (Ketua) dengan membacakan susunan

acara, dan dengan mengucapkan Bismillahirohmanirrohim, acara rapat anggota dibuka
secara resmi.

2. Laporan perkembangan dari kegiatan – kegiatan kelompok tani wanita Tunas
Harapan oleh peserta rapat.
 Jumlah anggota tetap 20 orang terdiri dari 19 orang perempuan dan 1 orang

laki – laki
 Anggota dapat memproduksi tas pada bulan Maret sebanyak 55 buah dan sudah

terjual 35 buah
 Memproduksi sandal sebanyak 60 pasang
 Memproduksi kotak tisu sebanyak 12 buah dan sudah terjual 7 buah.
 Jumlah anggota yang menyiapkan bahan baku tikar sebanyak 6 orang.
 Jumlah yang menyiapkan tali sebanyak 4 orang
 Yang membuat tas dan sandal sebanyak 6 orang
 Kegiatan lain anggota untuk mengisi waktu luang adalah membuat kotak duku

sebanyak 12 orang.
3. Laporan keuangan oleh sdri Paridah

A. Perkembangan permodalan swadaya anggota sampai bulan Maret 2007 terdiri dari :
 Jumlah tabungan pokok sebesar Rp. 65.000,-
 Jumlah tabungan wajib sebesar Rp. 397.000,-



 Jumlah tabungan sukarela sebesar Rp. 46.000,-
Jumlah Rp. 508.000,-

 Jumlah pinjaman anggota sebesar Rp. 320.000,-
 Saldo kas s/d bulan Maret 2007 sebesar Rp. 188.000,-

B. Program pinjaman dari Disperindag OKI
 Saldo kas bulan Februari sebesar Rp. 3.737.000,-
 Pinjaman anggota

Paridah sebesar Rp.1.000.000,-
Siti sebesar Rp. 150.000,-
Bayar bank sebesar Rp. 394.000,-
Jumlah Rp.1.544.000,-
Saldo kas sebesar Rp.2.193.000,-

C. Angsuran anggota bulan Maret
 Sdri. Janna sebesar Rp. 26.000,-
 Sdri. Lena sebesar Rp. 120.000,-
 Sdri Ruslah sebesar Rp. 24.000,-
 Sdri Bunaya sebesar Rp. 24.000,-
 Sdri. Lela sebesar Rp. 250.000,-

Jumlah Rp. 444.000,-
Saldo kas bulan Maret sebesar Rp. 2.637.000,-

4. Pembahasan masalah – masalah kelompok oleh Nurnajati.ZA
Sebelum kita membahas masalah, maka terlebih dahulu kita pahami dulu apa itu
masalah. Yang dimaksud dengan masalah adalah hal – hal yang mempengaruhidan
menghambat dalam kemajuan – kemajuan kelompok untuk berkembang. Untuk itu kira
– kira apa saja yang menghambat kita dalam mengembangkan kelompok Tani Wanita
Tunas Harapan ini.
Hasil sumbang saran anggota , masalah saat ini adalah :
 Pembukuan keuangan terutama tabungan kelompok tidak teratur dan tidak jelas.
 Ketergantungan kelompok dengan pihak luar sangat tinggi.
 Modal kelompok masih sangat kecil.
 Bendahara tak sanggup membuat pembukuan yang diharapkan sesuai dengan

perkembangan kelompok.

5. Membahas alternatif dalam memperkecil masalah
 Pembukuan keuangan diserahkan dari ibu Lena (Bendahara yang lama) kepada

sdri, Paridah untuk diperbaiki
 Memperbaiki pembukuan keuangan
 Memperbesar tabungan wajib dari Rp. 2.000,- menjadi Rp. 5.000,- perbulan
 Mengajukan modal bergulir ke pihak SSFFMP

6. Rencana tindak lanjut dan rekomendasi
a. Memperbaiki pembukuan keuangan mulai tanggal 20 Maret 2007 oleh sdri. Paridah.
b. Memperbesar tabungan wajib dari Rp. 2.000, menjadi Rp.5.000,- mulai bulan April

2007
c. Mengadakan konsultasi ke SSFFMP ( Ibu Yandriani) untuk mengajukan modal usaha

kelompok oleh ibu Ruslah dan Paridah.
d. Mengadakan rapat untuk bulan April 2007 dirumah Ibu Erna.
e. Melaksanakan tanaman pandan untuk bahan baku tas di kebun ibu Mei yang akan

mendapat bibit dari Disperindag Kab. OKI
f. Mengadakan kelompok pengajian ibu – ibu.



LAPORAN PERTEMUAN PENDAMPINGAN RUTIN
YANG SENSITIF GENDER OLEH NGO

Lokasi : Desa Ulak Kemang, Kecamatan Pampangan Kab. OKI
Hari/Tanggal : Sabtu/ 21 April 2007
Tempat : Kelompok Tani Wanita Tunas Harapan
Jumlah anggota : 20 orang (19 perempuan dan 1 orang laki-laki)
Usaha Kelompok :

 Usaha simpan pinjam
 Usaha kerajinan purun

Oleh : Ibu Nurnajati. ZA

Pertemuan pendampingan rutin yang sesnsitif gender oleh NGO di kelompok Tani Wanita
Tunas Harapan desa Ulak Kemang Kecamatan Pampangan Kab. OKI, dilaksanakan pada hari
Sabtu, 21 april 2007, dirumah ibu Kenot yang dihadiri oleh 19 orang anggota dan pengurus,
motivator desa dan pendamping, dengan susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan : Oleh Paridah
2. Laporan perkembangan kelompok : Oleh peserta rapat
3. Laporan keuangan : Oleh Paridah
4. Membahas masalah –masalah yang ada

Dan prioritas masalah : Oleh Nurnajati. ZA
5. Alternatif kegiatan : Oleh Ibu Nurnajati. ZA
6. Rencana Tindak Lanjut : Oleh peserta rapat
7. Penutup

METODE PENDAMPINGAN
 Kunjungan lapangan
 Berbagi pengalaman
 Analisa SWOT
 Cerita bersambung

KESIMPULAN DARI HASIL PERTEMUAN KELOMPOK
1. Laporan perkembangan kelompok dan kegiatan – kegiatannya oleh ibu Paridah

 Pada tanggal 10 April 2007 kelompok mengutus 4 orang anggota(Ruslah, Paridah, Iyut
dan Lena) untuk mengikuti lomba menganyam purun tingkat Kabupaten OKI.

 Memproduksi tas sebanyak 34 buah
 Tas yang sudah terjual sebanyak 30 buah
 Anggota masih tetap aktif menganyam purun
 Pada waktu luang anggota mengambil upahan membersihkan sawah
 Ada beberapa anggota juga mengambil upahan menyiangi ikan.

2. Laporan perkembangan keuangan dari Bendahara
 Jumlah tabungan pokok sampai saat ini sebesar Rp. 65.000,-
 Jumlah tabungan wajib sebesar Rp. 418.000,-
 Jumlah tabungan sukarela sebesar Rp. 57.000,-

Jumlah Rp. 590.000,-
 Jumlah pinjaman anggota sebesar Rp. 390.000,-

Saldo kas pada bulan April 2007 Rp. 200.000,-
3. Membahas masalah – masalah yang ada dikelompok oleh Ibu Nurnajati. ZA



Dari hasil diskusi dan sumbang saran anggota rapat, maka ditemuilah masalah kelompok
sebagai berikkut :
 Kesadaran anggota terhadap hak dan kewajiban masih rendah
 Anggota kurang rasa memiliki terhadap kelompok
 Sifat kecemburuan sosial bagi anggota masih tinggi
 Sifat individualistis sebagian anggota masih tinggi
 Tingkat pendapatan anggota masih belum stabil
 Ketergantungan kelompok pada pihak luar masih tinggi
 Kelompok belum bisa memenuhi kebutuhan pasar.
Prioritas masalah
Dari 7 masalah – masalah kelompok, maka dipilih beberapa masalah yang sangat
mempengaruhi kemajuan kelompok , tapi bisa dicari jalan keluarnya. Maka prioritaskanlah
masalah – masalah yang ada :
 Kesadaran anggota terhadap hak dan kewajiban masih rendah
 Anggota kurang rasa memiliki terhadap kelompok
 Tingkat pendapatan anggota masih belum stabil
 Ketergantungan kelompok pada pihak luar masih tinggi

4. Alternatif kegiatan dalam mengatasi masalah oleh Ibu Nurnajati. ZA.
Dalam melihat beberapa alternatif kegiatan dalam pemecahan masalah, maka akan kita
analisa dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.



ANALISA SWOT (Strength, Weakness, Oportunity, Treath)

No Pilihan – Pilihan Kegiatan Kekuatan Kelemahan Peluang – Peluang Ancaman

1.
Mengoptimalkan kenirja pengurus
dan anggota

 Ada kelompok
 Kelompok sudah

punya sarana dan
prasarana untuk
kebutuhan usaha
kelompok

 Sudah memiliki
keterampilan
menganyam tikar

 Sudah ada tabungan
 Sudah ada AD/Art

 Sifat
indiviudalistis
anggota masih
sangat tinggi

 Ada
kecemburuan
sosial bagi
sebagian anggota

 Anggota belum
kompak

 Modal masih
kecil

 SSFFMP
 LSM pendamping
 Desperindag
 Dinas Pariwisata

 Kelompok tidak
serius

 Pendampingan
sudah tidak ada

 Kelompok pakum
 Kredit macet
 Kelompok tidak

ada jaminan
 Kelompok tidak

kompak

2.
Adanya dana bantuan dari pihak liar
untuk usaha simpan pinjam /kredit
mikro minimal Rp.300.000,-/orang

 Sudah ada tabungan
anggota.

 Sudah mempunyai
AD/ART.

 Administrasi
keuangan lengkap

 Usaha simpan
pinjam sedang
berjalan

 Tabungan masih
kecil

 Anggota dan
pengurus kurang
disiplin

 SSFFMP
 Biro PP
 Bank
 Desperindag
 NGO

 Kredit macet
 Kelompok tidak

ada jaminan
 Kelompok tidak

kompak



RENCANA TINDAK LANJUT KELOMPOK TANI WANITA TUNAS HARAPAN

No Jenis- jenis kegitan Tujuan/objektif Lokasi/tempat Waktu Penangung jawab &
pihak yangterlibat

1.
Mengkaji ulang tentang hak dan
kewajiban anggota dan pengurus

 Meningat kembali
akan hak dan
kewajiban sebagai
anggota dan pengurus

Kelompok Tani
Wanita Tunas
Harapan

Bulan Mei 2007
 Pengurus dan

anggota
 LSM Pendamping

2.
Membuat aturan – aturan yang belum
tercantum dalam AD/ART

 Meningkatkan
kedisiplinan anggota
dan pengurus dalam
mengelolah kelompok

Kelompok Tani
Wanita Tunas
Harapan desa Ulak
Kemang Kec.
Pampangan Kab. OKI.

Bulan Mei 2007

 Kelompok Tani
Wanita Tunas
Harapan desa
Ulak Kemang
Kec. Pampangan
Kab. OKI.

3.

Mengajukan proposal untuk
mendapatkan bantuan modal usaha
simpan pinjam sbesar Rp.
6.000.000,- ke SSFFMP/Gender
Specialist

 Untuk meningkatkan
pendapatan dan dapat
melayani kebutuhan
usaha kelompok dan
anggota

 Kelompok Tani
Wanita Tunas
Harapan desa Ulak
Kemang Kec.
Pampangan Kab.
OKI.

Bulan Mei 2007

 LSM
Pendamping

 Pengurus
 SSFFMP.



LAPORAN PERTEMUAN PENDAMPINGAN RUTIN
YANG SENSITIF GENDER OLEH NGO

Lokasi : Desa Ulak Kemang, Kecamatan Pampangan Kab. OKI
Hari/Tanggal : Minggu/ 13 Mei 2007
Tempat : Kelompok Tani Wanita Tunas Harapan
Jumlah anggota : 20 orang (19 perempuan dan 1 orang laki-laki)
Usaha Kelompok :

 Usaha simpan pinjam
 Usaha kerajinan purun

Oleh : Ibu Nurnajati. ZA

Pertemuan pendampingan rutin yang sesnsitif gender oleh NGO di kelompok Tani Wanita
Tunas Harapan desa Ulak Kemang Kecamatan Pampangan Kab. OKI, dilaksanakan pada hari
Minggu, 13 Mei 2007, dirumah ibu Mayong yang dihadiri oleh 17 orang anggota dan pengurus,
motivator desa dan pendamping, dengan susunan acara sebagai berikut :

8. Pembukaan
9. Laporan perkembangan kegiatan kelompok
10. Laporan keuangan

Membahas hak dan kewajiban anggota dan pengurus
11. Pembuatan aturan kelompok untuk meningkatkan

Kinerja anggota dan pengurus
12. Pembuatan proposal
13. Penutup

METODE PENDAMPINGAN
 Diskusi
 Kunjungan lapangan
 Rapat Anggota
 Cerita bersambung

KESIMPULAN DARI HASIL PERTEMUAN KELOMPOK

1. Rapat anggota dipimpin oleh sdri Ainun, dan dengnan mengucap Basmallah rapat
anggota dibuka secara resmi.

2. Laporan perkembangan kegiatan kelompok oleh peserta rapat anggota
a. Dalam rangka memperingati hari Kartini kelompok mengikuti lomba anyaman

tikar tingkat Kabupaten OKI, dengan hasil yang sangat memuaskan, maka
anggota yang mendapat juara pada lomba tersebut adalah :
 Ibu Ruslah mendapat Juara I
 Ibu paridah mendapat Juara II
 Ibu Iyut mendpat Juara Harapan III

b. Kelompok mengikuti pameran kerajinan di Kabupaten OKI
c. Telah memproduksi
 Tas 17 buah
 Alas panas 6 buah
 Sandal 50 pasang
 Kotak tisu 2 buah

d. Mengikuti pertemuan pengrajin se – Sumatera Selatan di Griya Agung
Palembang



e. Melakukan aktivitas anyaman purun
f. Memproduksi anayaman purun sesuai dengan pesanan

3. Laporan keuangan oleh Paridah
 Saldo kas bulan April sebesar Rp. 200.000,-
 Tabungan wajib bulan Mei Rp. 55.000,-
 Pinjaman anggota s/d Mei 2007 Rp. 390.000,-

4. Membahas kembali tentang hak dan kewajiban anggota dan pengurus.
1. Hak dan kewajiban angota didalam kelompok

HAK ANGGOTA
a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota atas

dasar satu anggota satu suara
b. Memilih atau dipilih menjadi pengurus
c. Mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus baik diminta maupun

tidak
d. Mendapat pelayanan dan pembinaan yang sama
e. Melakukan pengawasan /kontrol atas jalannya organisasi dan usaha –usaha kelompok
f.Menikmati hasil-hasil usaha

KEWAJIBAN ANGGOTA
a. Menghadiri rapat anggota dan mentaati keputusan-keputusan Rapat Anggota
b. Mengamalkan dan mengembangkan kelompok sesuai dengan pedoman pokok KSM
c. Membela kepentingan dan nama baik kelompok
d. Menabung secara teratur
e. Ikut menanggung resiko dari usaha –usaha kelompok

2. Hak dan Kewajiban pengurus didalam kelompok
HAK PENGURUS
2. Mewakili kelompok untuk bertindak baik kedalam maupun keluar kelompok
3. Mengambil kebijaksanaan dalam pelaksanaan rencana kerja secara bertangungjawab
4. mendapat balas jasa kepengurusan sesuia dengan hasil usaha yang besarnya diatur

dalam rapat anggota.

KEWAJIBAN PENGURUS
2. Melaksanakan kebijaksanaan umum rapat anggota
3. Menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dan pendapatan tahunan kelompok
4. Melaksanakan rencana kerja yang telah disyahkan oleh rapat anggota
5. Mengadakan pertemuan anggota dan pengurus
6. Memberikan laporan pertangungjawaban tentang perkembangan usaha
7. Menanggung kerugian yang disebabkan oleh kelalaianya

5. Diskusi tentang pembuatan aturan-aturan Kelompok untuk meningkatkan Kinerja
pengurus dan anggota : oleh Ibu Nurnajati.ZA.
Dari berbagai masalah – masalah yang dihadapi anggota dan kelompok juga

alternatif kegiatan dalam mengatasi masalah masalah maka kita sepakati
pada pertemuan Bulan lalu adalah membuat aturan aturan yang belum
dibahas baik dalam aturan dasar maupun aturan rumah tangga.

Oleh sebab itu mari kita diskusikan apa saja yang perlu kita atur agar
anggota dan pengurus bertanggung jawab , disiplin dalam menjalankan
tugasnya masing masing.



Adapun aturan yang yang disepakati agar kiranya pengurus dan anggota
Disiplin da bertanggung jawab terhadap kelompok Tunas Harapan :

1. Melaksanakan Rapat Anggota Setiap Bulan .
2. Setiap rapat anggota, , semua anggota dan pengurus harus hadir.
3. Bagi anggota yang tidak hadir sebanyak 3 kali berturut turut, maka

pengurus harus memberi peringatan kepada anggota tersebut.
4. Apabila anggota tersebut sudah diberi peringatan oleh pengurus masih

juga tidak hadir maka kelompok berhak mengeluarkan nya dari
kelompok Tunas Harapan.

5. Bagi anggota yang mau keluar atas kehendaknya sendiri maupun
dikeluarkan karena snksi dari yang dibeerikan oleh Kelomppok , wajib
melunasi segala tunggakan pinjaman , jasa dikelompok.

6. Apabila anggota sudah keluar, baik atas kemauannya sendiri
maupun dikeluarkan , maka tidak berhak lagi mendapat fasilitas
bantuan yang diberikan pada Kelompok.

7. Semua Infentaris yang dipinjamkan pada anggota tersebut, ditarik
kembali oleh Kelompok dan diberikan kepada anggota lain yang
membutuhkan.

8. Bagi anggota yang punya pinjaman ,harus mengangsur pinjaman dan
jasa mulai Bulan Juni 2007.

6. Pembuatan Proposal yang di fasilitasi oleh Ibu Nurnajati sebagaimana terlampir.

7. Penutup

Maka dengan selesainya pembuatan proposal selesai sudah pertemuan kita pada
malam hari ini,semoga kita selalu kompak dan bersatu,dengan mengucap Basmalah
acara rapat anggota Tunas Harapan kita tutup.



LAPORAN PENDAMPINGAN RUTIN YANG SENSITIF GENDER
OLEH NGO

OLEH : Ibu Nurnajati ZA.

Lokasi : Desa Ulak Kemang Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI.
Hari/Tanggal : Kamis, 21 Juni 2007.
Tempat : Kelompok Wanita Tani Tunas Harapan.
Jumlah Anggota : 20 Orang ( 1 orang laki-laki dan 19 orang perempuan )

1. Usaha Kerajinan Anyaman purun.
2. Usaha Simpan Pinjam.

Pertemuan pendampingan rutun yang sensitif gender oleh NGO, di Kelompok Wanita Wanita
Tani Tunas Harapan desa Ulak Kemang Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI, dilaksanakan
pada hari kamis tanggal 21 Juni 2007 dirumah sdr ibu Siti dengan dihadiri oleh 16 orang
anggota dan pengurus, Motivator Desa, dan Pendamping kelompok dengan
Susunan Acara Sebagai Berikut :

1. Pembukaan.
2. Laporan kegiatan kelompok.
3. Laporan Keuangan
4. Pendampingan dari Ibu Nurnajti ZA.
5. Penyusunan Prinsif Dasar Usaha Simpan Pinjam.
6. Tanya Jawab.
7. Rekomendasi
8. Penutup.

Metode Pendampingan :
 Kunjungan Lapangan.
 Rapat Anggota
 Diskusi
 Tanya jawab.
 Berbagi Pengalaman.
 Cerita Bersambung.

Hasil – Hasil dan Kesepakatan dalam Pertemuan Pendampingan.
1. Acara Rapat Anggota dipimpin Oleh Sdr. Parida ( Ketua Kelompok ) dengan membacakan

Susunan Acara Pertemuan, dan dengan Mengucap Basmalah, Acara Rapat Anggota secara
resmi dibuka.

2. Laporan Kegiatan – Kegiatan Kelompok, Oleh Peserta Rapat.
Adapun kegiatan-kegiatan kelompok selama bulan Juni 2007 adalah sebagai berikut :
 Mengadakan Arisan setiap pertemuan sebesar Rp.5.000,-/orang setiap bulan untuk

momotivasi agar anggota rajin dalam menghadiri Rapat Anggota.
 Menghadiri Undangan pertemuan pengrajin Se- Sumatera Selatan di Griya Agung

Palembang , yang diwakili oleh Ibu Ruslah dan Ibu Paridah bersama Disperindag
Kabupaten OKI.

 Mendapat kunjungan dari Kepala Dinas Sosial Propinsi Sumatera Selatan Bapak Pajri
Nasir bersama Staf untuk melihat kegiatan-kegiatan kelompok..

 Seluruh anggota terlibat aktif menganyam tikar untuk bahan baku tas dan lain-lain.
 Seluruh anggota aktif melakukan kegiatan-kegiatan di sawah.
 Hasil Produksi Kerajinan yang sudah terjual pada bulan Juni 2007 antara lain :



 Tas Souvenir sebanyak 45 buah.
 Sandal sebanyak 95 buah
 Alas panas sebanyak 45 buah.
 Tempat Tisu 55 buah.
 Gantungan kunci 10 buah
 Tatakan mangkok 35 buah.
 Kotak Tisu besar 4 buah.
 Map besar sebanyak 150 buah.
 Kotak Porder sebanyak 5 buah.

3. Laporan Keuangan Usaha Simpan Pinjam Oleh Sdr. Paridah.
- Saldo Kas Bulan Mei 2007 sebesar Rp. 255.000,-
- Tabungan Wajib bulan Juni sebesar Rp. 45.000,-
- Tabungan Sukarela sebesar Rp. 15.000,-

Jumlah Rp.315.000,-

4. Pendampingan Dalam Pengembangan Usaha Kelompok, Oleh Ibu Nurnajati ZA.
Ibu-Ibu Yth.
 Sudah kita ketahui bahwa Kelompok Tani Wanita Tunas Harapan ini sudah jauh

berkembang dari sebelumnya sudah terlihat kerjasama baik antar anggota dan
pengurus

 Disamping itu jaringan kerja dengan pihak luar juga jaringan pemasaran semakin luas.
Oleh sebab itu saran – saran saya sebagai pendamping :
a. Tingkatkan kerjasama antar anggota dan pengurus dengan sebaik – baiknya agar

kelompok kita semakin baik dan solid.
b. Tingkatkan mutu dan kualitas produksi kerajinan dan usaha ini, supaya konsumen

kita merasa puas dengan hasil kerja kita.
c. Seandainya ada pesanan, kita harus perhatikan betul – betul :

 Jenis barang yang dipesan
 Jumlah pesanan yang dibutuhkan
 Desainnya seperti apa
 Tenggang waktu yang dibutuhkan
 Corak dan warnanya
Agar supaya kita dapat mempertimbangkan kemampuan kelompok dalam
mengerjakan pesanan

d. Untuk kelancaran produksi barang yang dipesan, maka kelompok meminta uang
muka (panjar) minimal 50% dari jumlah harga barang yang dipesan.

Mengenai masalah proposal yang kita ajukan ke SSFFMP, tentang bantuan modal usaha
Simpan Pinjam sudah mendapat tanggapan yang positif dari SSFFMP (Ibu Yandriani) tapi
dengan syarat :
 Modal tersebut betul – betul untuk usaha simpan pinjam yang dapat membantu usaha

anggota jangan didominasi oleh orang – orang tertentu (pengurus dan motivator)
 Seluruh uang masuk dan keluar yang selama ini ada dikelompok , baik dari PPK,

diskoperindag, maupun SSFFMP digabung dalam 1 buku dijadikan modal usaha simpan
pinjam kelompok, jangan dipisah – pisah supaya tidak memberatkan anggota dan
pengurus baik dalam membayar pinjaman maupun pembukuannya.

 Pinjaman tersebut atas nama pinjaman di kelompok
 Membuat aturan – aturan atau prinsip dasar usaha simpan pinjam.
Nah, kalau semua ini dapat dilakukan maka SSFFMP baru dapat merealisasikan modal
untuk pengembangan usaha simpan pinjam.



5. Aturan – aturan atau prinsip – prinsip dasar usaha simpan pinjam oleh Ibu Nurnajati.
Prinsip – prinsip dasar usaha simpan pinjam adalah aturan – aturan yang disepakati
bersama yang harus ditaati oleh semua anggota dan pengurus kelompok dengan tujuan :

Semua anggota harus mematuhi aturan – aturan yang sudah disepakati bersama.
Tidak terjadi penyelewengan dari pengurus maupun anggota
Tidak terjadi diskriminasi /pilih kasih dalam meminjamkan uang
Tidak ada yang dominan atau paling banyak memanfaatkan uang kelompok
Pengurus harus bersikap adil dan bijaksana juga bertanggung jawab terhadap
kepercayaan yang diberikan.

Peraturan / prinsip dasar dalam usaha simpan pinjam kelompok tani wanita Tunas
Harapan

Yang berhak dan boleh meminjam adalah anggota kelompok tani wanita Tunas harapan
Aktif membayar tabungan dikelompok
Aktif membayar angsuran dan jasa
Pinjaman harus untuk pengembangan usaha produktif anggota
Jasa pinjaman sebesar 2% tetap.
Jangka waktu pinjaman paling lama 10 bulan
Bagi anggota yang masih mempunyai hutang di kelompok, maka anggota tersebut
belum dapat diberi pinjaman baru.
Seluruh transaksi keuangan dilaksanakan di dalam rapat anggota / pertemuan rutin.
Besar pinjaman harus disesuaikan dengan kebutuhan usaha anggota
Bagi anggota yang mau meminjam harus mengajukan surat permohonan yang
ditandatangani oleh suami atau saksinya
Kelompok harus membuat rekening bank atas nama kelompok yang ditandatangani
oleh 2 orang pengurus.
Bagi anggota yang nunggak angsuranya, maka akan diberikan denda sebesar 2,5% dari
jumlah angsuran.

7 . Tanya Jawab
Pertanyaan dari Ibu Lena
Bagaimana seandainya ada anggota tidak aktif menabung, tapi aktif menganyam dan
produksi pesanan konsumen. Apkah dia bole meminjam ?

Jawab.
Orang yang tidak punya tabungan di kelompok tidak boleh mendapat pinjaman, karena dia
tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota dengan pemupukan modal. Boleh
mendapatkan pinjaman /mendapatkan hak sebagai anggota apabila dia sudah
melaksankan kewajibannya sebagai anggota.

Pertanyaan
Apakah juga bagi anggota yang masih punya tunggakan di kelompok dia juga tidak boleh
meminjam ?

Jawab :
Boleh, asal anggota tersebut sudah melunasi hutangnya dikelompok, seperti tertera
didalam aturan dan prinsip dasar usaha simpan pinjam.

6. Rekomendasi
 Mengharap pada Ibu Yandriani (SSFFMP), agar dapat segera merealisasikan dana

bantuan untuk usaha simpan pinjam



 Meminta pada pendamping agar membuat contoh surat permohonan pinjaman
 Meminta kepada pendamping untuk membuat contoh surat perjanjian pinjaman
 Agar anggota dan pengurus dapat mentaati peraturan dan prinsip dasar usaha simpan

pinjam menjadi acuan dalam pelakasanaan usaha simpan pinjam.

7. Penutup
Demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini, dengan harapan apa – apa yang sudah
kita sepakati akan bermanfaat bagi kita semua.




