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BAB III

OBYEK PENELITIAN

3.1. Ketentuan Umum

Gabungan Kelompok tani (GAPOKTAN) adalah kumpulan beberapa

kelompok tani / ternak yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan

skala ekonomi dan efisiensi usaha.

3.2. Nama, Tempat dan Kedudukan

Adapun nama, tempat dan kedudukan GAPOKTAN yang menjadi obyek

penelitian adalah sebagai berikut:

a. GAPOKTAN ini bernama “Tani Makmur”.

b. GAPOKTAN “Tani Makmur” berkedudukan di desa Batursari, Kec.

Batangan, Kab. Pati.

3.3. Landasan, asas & tujuan

Landasan, asas dan tujuan obyek penelitian adalah sebagai berikut:

a. GAPOKTAN “Tani Makmur” desa batursari kec. Batangan kab. Pati

berlandaskan pancasila dan UUD 1945 serta berdasar atas asas

kekeluargaan.

b. GAPOKTAN “Tani Makmur” beserta seluruh anggotanya bertujuan:

1. Memajukan kesejahteraan anggotannya dan masyarakat desa Batursari

pada umumnya.

2. Menciptakan sumber pembiayaan/ekonomi mikro dan modal bagi

anggota dengan prinsip sosial, kekeluargaan dan kegotongroyongan.

3. Menumbuhkan usaha-usaha produktif komoditas pertanian dalam arti

luas.

4. Sebagai sarana pembinaan para petani khususnya dan masyarakat desa

batursari pada umumnya.

5. Sebagai wadah untuk pemersatu, pembimbing dan penggerak terhadap

seluruh anggota yang ingin meningkatkan taraf kehidupannya.
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3.4. Keanggotaan

Keanggotaan GAPOKTAN “Tani Makmur” adalah sebagai berikut:

a. Yang dapat diterima menjadi anggota GAPOKTAN adalah masyarakat

desa Batursari yang telah menjadi anggota kelompok tani.

b. Keanggotaan dinyatakan sah jika telah melunasi simpanan Pokok,

simpanan wajib, dan tercatat dalam buku daftar anggota GAPOKTAN.

c. Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan cara

apapun.

3.5. Kewajiban dan Hak Anggota

Kewajiban dan hak anggota GAPOKTAN “Tani Makmur” adalah sebagai

berikut:

a. Anggota GAPOKTAN “Tani Makmur” Desa Batursari berkewajiban:

1. Menghadiri undangan rapat anggota.

2. Berpartisipasi aktif dan inovatif untuk peningkatan GAPOKTAN.

3. Mematuhi ketentuan AD dan ART.

4. Senantiasa menjunjung tinggi dan memelihara martabat serta persatuan

dan kesatuan demi keutuhan nama baik GAPOKTAN “Tani Makmur”

desa Batursari.

5. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas

kekeluargaan.

6. Melaporkan permasalahan yang menghambat jalannya kelancaran

GAPOKTAN.

7. Tunduk kepada semua keputusan yang ditetapkan rapat anggota.

b. Anggota GAPOKTAN “Tani Makmur” Desa Batursari berhak:

1. Menghadiri, mengutarakan pendapat dan memberikan suara dalam

Rapat Anggota.

2. Memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus dan komite Pengarah

GAPOKTAN “Tani Makmur”.

3. Minta diadakan Rapat Anggota.

4. Mendapatkan keterangan tentang perkembangan GAPOKTAN.
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5. Keluar dari keanggotaan GAPOKTAN

6. Bersedia menerima sanksi yang diberikan pengurus bila terbukti tidak

memenuhi kewajiban dan hak GAPOKTAN.

3.6. Pengurus

Kepengurusan GAPOKTAN “Tani Makmur” Desa Batursari dengan masa 5

tahun adalah sebagai berikut:

a. Pengurus Inti sebagai berikut:

1. Ketua

2. Wakil Ketua

3. Sekretaris

4. Bendahara

5. Unit-unit: a. Unit Usaha Tani

b. Unit Usaha Pengolahan

c. Unit Usaha Sar-Pras

d. Keu-Mikro

e. Unit Usaha Pemasaran

f. Unit Usaha Jasa Penunjang

b. Ketua, Wakil ketua, Sekretaris dan Bendahara merupakan bagian dari

Pengurus yang wajib menyumbangkan tenaganya secara penuh memimpin

dan bertanggung jawab atas kegiatan sehari-hari, yang ditetapkan dalam

rapat Pengurus GAPOKTAN.

c. Pemilihan Pengurus GAPOKTAN dilakukan melalui cara:

1. Formatur (mengikat/tidak mengikat), yang dipilih dan dicalonkan oleh

Rapat Anggota Tahunan.

2. Aklamasi atau langsung adalah suara anggota terbanyak dari jumlah

anggota peserta Rapat Anggota Tahunan yang hadir.
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d. Anggota Pengurus GAPOKTAN yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

2. Mempunyai sifat jujur.

3. Mempunyai kemauan untuk kedepannya GAPOKTAN lebih baik.

4. Warga desa Batursari dan yang telah terdaftar dalam Kelompok Tani.

3.7. Analisa sistem yang sedang berjalan

Gambar 3.1 Diagram alir pelaporan perkembangan ternak


