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Lampiran 1 : Pedoman Observasi 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

Tanggal Observasi :  

Lokasi : 

 

No Aspek yang diamati Keterangan 

1. Kegiatan Pokdakan Minasari  

2. Jumlah Anggota  

3. Sarana dan Prasarana  

4. Interaksi antar Anggota  

5. Faktor Pendorong   

6. Faktor Penghambat  
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Lampiran 2 : Pedoman Wawancara untuk Pengurus Pokdakan Minasari 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Pedoman wawancara dengan Pengurus Pokdakan Minasari 

1. Identitas Diri 

a. Nama   : 

b. Usia   : 

c. Pendidikan : 

2. Daftar Pertanyaan 

a. Siapa pendiri Pokdakan Minasari? 

b. Sejak kapan anda masuk Pokdakan Minasari? 

c. Ada berapa anggotanya? 

d. Apakah semuanya masih aktif dalam kegiatan? 

e. Apa jabatan Anda dalam struktur organisasi Pokdakan Minasari? 

f. Apa saja tugas yang dilaksanakan sebagai pengurus? 

g. Apa profesi anda? 

h. Mengapa anda memilih untuk masuk menjadi anggota Pokdakan 

Minasari? 

i. Apa saja syarat untuk menjadi pengurus Pokdakan Minasari? 

j. Modal apa yang anda miliki untuk bergabung menjadi pengurus 

pokdakan? 
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k. Adakah dukungan dari suami ketika anda masuk menjadi anggota 

pokdakan? 

l. Jika ada, apa dukungan yang biasa diberikan oleh suami anda? 

m. Apakah ada pembagian kerja dalam segala kegiatan pada pokdakan 

ini? 

n. Atas dasar apa pembagian kerjanya? 

o. Kegiatan apa saja yang rutin dilaksanakan? 

p. Adakah pelatihan yang diberikan? 

q. Ikan apa yang dibudidayakan? 

r. Mengapa memilih ikan tersebut? 

s. Apa saja yang menjadi faktor pendorong majunya Pokdakan 

Minasari? 

t. Apakah kegiatan rutin selalu berjalan dengan baik dan lancar? 

u. Jika ada kendala, kendala apa yang dialami? 

v. Bagaimana interaksi antar anggota pokdakan? 

w. Adakah permasalahan intern kelompok yang muncul? 

x. Bagaimana cara mengatasi berbagai kendala yang ada? 

y. Manfaat apa yang anda peroleh ketika anda ikut menjadi pengurus 

Pokdakan? 

z. Dengan menjadi anggota pokdakan Minasari, apakah anda sudah 

bisa membudidayakan ikan secara mandiri? 

aa. Bagaimana keuntungan dari produksi Ikan? 
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Lampiran 3: Pedoman Wawancara untuk Anggota Pokdakan Minasari 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Pedoman wawancara dengan perempuan anggota Pokdakan Minasari 

1. Identitas Diri 

a. Nama   : 

b. Usia   : 

c. Pendidikan  : 

2.  Pertanyaan 

a. Siapa pendiri Pokdakan Minasari? 

b. Sejak kapan anda masuk menjadi anggota Pokdakan Minasari? 

c. Ada berapa anggotanya? 

d. Apakah semuanya masih aktif dalam kegiatan? 

e. Apa profesi anda? 

f. Mengapa anda memilih untuk masuk menjadi anggota 

Pokdakan Minasari? 

g. Apa saja syarat untuk masuk menjadi anggota Pokdakan 

Minasari? 

h. Modal apa yang anda miliki untuk bergabung menjadi anggota 

pokdakan? 

i. Adakah dukungan dari suami ketika anda masuk menjadi 

anggota pokdakan? 
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j. Jika ada, apa dukungan yang biasa diberikan oleh suami anda? 

k. Dalam struktur organisasi, anda menjabat sebagai apa dalam 

pokdakan ini? 

l. Apakah ada pembagian kerja dalam segala kegiatan pada 

pokdakan ini? 

m. Atas dasar apa pembagian kerjanya? 

n. Kegiatan apa saja yang rutin dilaksanakan? 

o. Adakah pelatihan yang diberikan? 

p. Ikan apa yang dibudidayakan? 

q. Mengapa memilih ikan tersebut? 

r. Apa saja yang menjadi faktor pendorong majunya Pokdakan 

Minasari? 

s. Apakah kegiatan rutin selalu berjalan dengan baik dan lancar? 

t. Jika ada kendala, kendala apa yang dialami? 

u. Bagaimana interaksi antar anggota pokdakan? 

v. Adakah permasalahan intern kelompok yang muncul? 

w. Bagaimana cara mengatasi berbagai kendala yang ada? 

x. Manfaat apa yang anda peroleh ketika anda ikut menjadi 

anggota Pokdakan? 

y. Dengan menjadi anggota pokdakan Minasari, apakah anda 

sudah bisa membudidayakan ikan secara mandiri? 

z. Bagaimana keuntungan dari produksi Ikan? 

 



105 
 

 Lampiran 4: Tabel Profil Gender dalam Program Pembangunan  

Profil Gender dalam Program Pembangunan 

Sektor Proyek Kesejahteraan 
 

Akses Penyadaran Partisipasi Kontrol 

Perikanan Pengembangan 
potensi 
perempuan 
 

     

 Pengembangan 
ketrampilan 
dalam bidang 
perikanan 
 

     

 Budidaya ikan 
secara 
kelompok 
 

      

 Budidaya ikan 
secara mandiri 
 

     

 Peningkatan 
produksi ikan 
 

     

 Belajar 
berorganisasi 
 

     

 Kontribusi 
perempuan 
terhadap 
ekonomi 
keluarga 
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Lampiran 5: Hasil Observasi 

HASIL OBSERVASI 

Tanggal Observasi : 8, 15, 22 Februari dan 1, 9, 15 Maret 2014 

Lokasi : Dusun Beji, Sumberagung, Jetis, Bantul, Yogyakarta 

No Aspek yang diamati Keterangan 

1. Kegiatan Pokdakan Minasari Ada banyak program kegiatan yang 

ada dalam Pokdakan Minasari, 

diantaranya adalah budidaya ikan 

secara kelompok dan individu, 

pertemuan rutin, arisan, simpan 

pinjam, dan pelatihan. 

2. Jumlah Anggota Pada awal dibentuk yaitu pada 25 

Agustus 2009 jumlah anggota ketika 

dibentuk adalah 10 orang, namun 

setelah berjalan satu tahun maka 

jumlah anggota pun bertambah satu, 

hingga saat ini jumlahnya 11 orang. 

3. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang ada 

diantaranya kolam non permanen, 

kolam permanen, dan peralatan lain 

yang diperlukan misalnya jaring ian, 

ember, tabung oksigen, plastik, dan 
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lain sebagainya. 

4. Interaksi antar Anggota Interaksi antar anggota terbilang baik, 

karena setiap bulannya diadakan 

pertemuan rutin yaitu setiap tanggal 

15. Dalam pertemuan, setiap anggota 

pun mengkomunikasikan 

permasalahan yang dialami masing-

masing anggota. 

5. Faktor Pendorong Dalam menjalankan program 

kegiatannya, ada beberapa faktor 

pendorong untuk kemajuan Pokdakan 

Minasari. Faktor pendorongnya yaitu 

motivasi anggota Pokdakan Minasari, 

sarana dan prasarana yang memadai, 

adanya pelatihan, memiliki ketua yang 

aktif, peran pemerintah. 

6. Faktor Penghambat Pelaksaan programnya ada beberapa 

faktor penghambat yang dialami 

Pokdakan Minasari, diantaranya modal 

yang terbatas dan timbulnya hama 

penyakit ikan. 
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Lampiran 6 : Keterangan Kode 

No Kode Keterangan  

1. Wkt Waktu  

2. Keaktfn Keaktifan 

3. Anggt Anggota 

4. Tngpn Tanggapan 

5. Tgs Tugas 

6. Prfs Profesi 

7. Mtvs Motivasi 

8. Mdl Modal 

9. Pbgn Krj Pembagian Kerja 

10. Prgrm   Program 

11. Plthn Pelatihan 

12. Jns Ikn Jenis Ikan 

13. Fkt Pndkg Faktor Pendukung 

14. Fkt Phmbt Faktor Penghambat 

15. Cr mngts Cara Mengatasi 

16. Intrks Hub Interaksi dan Hubungan 

17. Mnft Manfaat 

18. Kmndrian Kemandirian 

19. Kntngn Keuntungan 

20. Kntrbs Kontribusi 
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Lampiran 7: Hasil wawancara dengan pengurus Pokdakan Minasari 

HASIL WAWANCARA 

Informan 1 

1. Identitas Diri 

a. Nama   : WYN 

b. Usia   : 48 tahun 

c. Pendidikan : SMA 

Daftar Pertanyaan 

a. Kapan Pokdakan Minasari dibentuk? 

Jawab: Pokdakan Minasari dibentuk pada 25 Agustus 2009. 

b. Ada berapa anggotanya? Apakah semua anggotanya perempuan? 

Jawab: 11 orang, iya semuanya perempuan ada yang ibu rumah tangga 

maupun perempuan yang bekerja. 

c. Apakah semuanya masih aktif dalam kegiatan? 

Jawab: semua anggota masih aktif dalam kegiatan Pokdakan Minasari. 

d. Apakah sudah banyak pokdakan lain yang anggotanya perempuan? 

Jawab: Belum, pokdakan Minasari merupakan nomor pertama yang dibentuk 

di Kabupaten Bantul. Baru tahun 2013 muncul pokdakan perempuan yang lain 

mulai muncul. Pokdakan laki-laki yang banyak. 

e. Menurut pendapat anda, kegiatan budidaya ikan sudah pantaskah bila 

dikerjakan oleh perempuan? 

Jawab: sudah, karena merupakan pekerjaan ringan, bisa dikerjakan siapa saja, 

sebagai pekerjaan sambilan di waktu luang pagi dan sore. 

f. Apa jabatan Anda dalam struktur organisasi Pokdakan Minasari? 

Jawab: Ketua 

g. Apa saja tugas anda sebagai pengurus? 

Jawab: memimpin dan memberi motivasi segala kegiatan yang ada di 

Pokdakan Minasari. Menghadiri undangan-undangan dari Dinas Perikanan 

Kabupaten maupun Propinsi. Menyampaikan informasi dan ilmu yang didapat 

ke semua anggota dalam rapat rutin.  

h. Apa profesi anda sehari-hari? 

Jawab: Pekerjaan utama saya yaitu berdagang dan memproduksi benih ikan. 
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i. Mengapa anda memilih untuk masuk menjadi anggota Pokdakan Minasari? 

Jawab: agar mendapat ilmu, wawasan berorganisasi, dan untuk menambah 

pendapatan. 

j. Modal apa saja yang anda miliki untuk bergabung menjadi anggota pokdakan? 

Jawab: 50 kolam, peralatan kolam dan benih ikan. 

k. Apakah ada pembagian kerja dalam segala kegiatan pada pokdakan ini? 

Bagaimana pembagian kerjanya? 

Jawab: ada, pembagian kerjanya berdasarkan yang sudah disepati dalam 

kelompok, misalnya jadwal pemberian pakan untuk budidaya ikan kelompok. 

l. Kegiatan apa saja yang rutin dilaksanakan? 

Jawab: pertemuan rutin, arisan, simpan pinjam,  

m. Adakah pelatihan yang diberikan?Apa saja? 

Jawab: ada banyak pelatihan yang sudah diberikan, yaitu  

1) Pembuatan pakan alami, pemberian pakan dan penjagaan kualitas air 

dalam pembudidayaan ikan (19-20 April 2010) 

2) Pelatihan kesehatan ikan gurami  

3) Pelatihan pembudidaya ikan bagi kelompok pemula. 

4) Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan kabupaten bantul 

2010 (1 November 2010) 

5) Budidaya Cacing Sutra (2010) 

6) Kewirausahaan 

7) Kriteria dan standar cara budidaya ikan yang baik 

8) Sosialisasi pendampingan teknis perikanan Desa Sumberagung 

9) Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan provinsi DIY  

10) Sosialisasi cara penanggulangan penyakit ikan tahun 2012 

11) Cara budidaya ikan yang baik (CBIB) 

12) Teknis pembenihan berbasis CPIB (03 September 2012) 

13) Mengenal jenis dan pencegahan hama penyakit dan ikan (08 Maret 2012) 

14) Pengamatan dan cara pengambilan sampel ikan sakit dan lingkungannya 

(08 Maret 2012) 

15) Penanggulangan penyakit ikan (08 Maret 2012) 

16) Jejaring kesehatan ikan dan lingkungan (3 Agustus 2012) 

17) Mengenal OIKB (Obat Ikan Kimia Bahan Biologi) dan Obat Herbal (8-9 

Maret 2012) 

Comment [a7]: Mtvs 

Comment [a8]: Mdl 

Comment [a9]: Pbgn Krj 

Comment [a10]: Prgrm 

Comment [a11]: Plthn 



111 
 

 

n. Ikan apa yang  dibudidayakan? 

Jawab: macam-macaam, ada gurami, lele, nila, dan ikan hias. 

o. Mengapa memilih ikan tersebut? 

Jawab: karena lebih mudah memelihara dan lebih menguntungkan. Diantara 

ikan-ikan tersebut yang dinilai paling menguntungkan gurami karna harga jual 

yang lebih tinggi. 

p. Apa saja yang menjadi faktor pendorong majunya Pokdakan Minasari? 

Jawab: ada banyak faktor diantaranya sarana dan prasarana yang memadai, 

permodalan yang cukup, perhatian dari pemerintah, kekompakan anggota 

maupun pengurus, motivasi masing-masing anggota dan semangat untuk lebih 

giat lagi dalam membudidayakan ikan. 

q. Apakah kegiatan rutin selalu berjalan dengan baik dan lancar? 

Jawab: selama ini kegiatan berjalan dengan baik walaupun ada beberapa 

permasalahan dan kendala yang dihadapi. 

r. Jika ada kendala, kendala apa yang dialami? 

Jawab: misalnya, kesulitan dalam permodalan. Walaupun dalam kelompok ada 

simpan pinjam namun belum bisa memenuhi kekurangan modal diantara 

anggotanya. Selain itu ada juga permasalahan interen yang muncul diantara 

satu anggota dengan anggota lainnya. 

s. Bagaimana cara mengatasi berbagai kendala yang ada? 

Jawab: kendala kesulitan modal sedikit teratasi dengan sistem simpan pinjam 

dan kelompok selalu mengupayakan dengan membuat proposal yang diajukan 

kepada dinas terkait yaitu dinas perikanan. Selama ini pemerintah pun 

seringkali memberikan bantuan untuk kelompok pembudidaya ikan yang 

mengajukan proposal. Bantuan yang diberikan yaitu berupa sarana prasaran 

berwujud ember, jaring, tabung oksigen, dan lain sebagainya. Selain sarana 

prasaran juga berwujud bibit ikan yang diberikan oleh pemerintah. Hal 

tersebut sangat berguna untuk mengatasi kendala berupa kesulitan 

permodalan. Kalau soal masalah intern, bisa diselesaikan dengan baik-baik. 

Namanya juga berkelompok, pasti ada permasalahan yang muncul walau cuma 

masalah sepele.  

t. Bagaimana interaksi dan hubungan antar anggota pokdakan? 
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Jawab: selama ini interaksinya baik dengan adanya beberapa kegiatan yang 

sifatnya rutin. 

u. Manfaat apa yang anda peroleh ketika anda ikut menjadi pengurus sekaligus 

anggota Pokdakan? 

Jawab:banyak manfaat yang didapat diantaranya menambah ilmu tetntang 

budidaya ikan, belajar berwirausaha bagi ibu rumah tangga, menambah 

pengalaman berorganisasi, dan belajar mencari penghasilan sampingan. 

v. Dengan menjadi anggota pokdakan Minasari, apakah anda sudah bisa 

membudidayakan ikan secara mandiri? 

Jawab: sudah, karena dengan bekal ilmu yang diberikan oleh beberapa 

pelatihan maka setiap anggota harus dapat membudidayakan ikan secara 

mandiri. Setiap anggota pun dirumah juga sudah mempunyai kolam. 

w. Bagaimana keuntungan dari produksi Ikan? 

Jawab: jika ulet maka keuntungan produksi ikan itu lumayan besar.   

x. Apakah dengan budidaya ikan dapat membantu ekonomi keluarga? 

Jawab: Untuk saya sendiri produksi dan berdagang ikan itu merupakan 

pekerjaan utama yang saya tekuni sejak lama yaitu mulai tahun 2000. Jadi 

produksi dan berdagang ikan itu sangat membantu ekonomi keluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment [a17]: Intrks Hub 

Comment [a18]: Mnft 

Comment [a19]: Kmndrian 

Comment [a20]: Kntngn 



113 
 

 

HASIL WAWANCARA  

 Informan 2 

1. Identitas Diri 

d. Nama   : NYN 

e. Usia   : 43 tahun 

f. Pendidikan : 

2. Daftar Pertanyaan 

a. Kapan Pokdakan Minasari dibentuk? 

Jawab: tahun 2009, tepatnya tanggal 25 Agustus. 

b. Ada berapa anggotanya? Apakah semua anggotanya perempuan? 

Jawab: 11 anggota. Awal dibentuk ada 10 orang dan anggota tambahan ada 1. 

c. Apakah semuanya masih aktif dalam kegiatan? 

Jawab: masih aktif, semua anggota hadir dalam setiap kegiatan. 

d. Apakah sudah banyak pokdakan lain yang anggotanya perempuan? 

Jawab: belum, yang saya ketahui itu pokdakan Minasari merupakan Pokdakan 

Wanita yang pertama kali dibentuk di Kabupaten Bantul. Dan baru akhir-akhir 

ini bermunculan, jadi bisa dibilang pelopor pokdakan wanita. 

e. Menurut pendapat anda, kegiatan budidaya ikan sudah pantaskah bila 

dikerjakan oleh perempuan? 

Jawab: sudah, karena semua pekerjaan itu pada dasarnya sama. Saya rasa 

budidaya ikan itu dapat dikerjakan oleh siapapun tanpa pandang jenis kelamin, 

gender, maupun umur. 

f. Apa jabatan Anda dalam struktur organisasi Pokdakan Minasari? 

Jawab: sekretaris 

g. Apa saja tugas anda sebagai pengurus? 

Jawab: banyak mbak, berkaiatan dengan pembuatan administrasi kelompok. 

Diantaranya pembuatan profil kelompok, membuat proposal-proposal, dan 

juga pencatatan- pencatatan dalam setiap kegiatan kelompok. 

h. Apa profesi anda sehari-hari? 

Jawab: saya menjadi Guru SD, dan membudidayakan ikan merupakan 

pekerjaan sampingan. 
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i. Mengapa anda memilih untuk masuk menjadi anggota Pokdakan Minasari? 

Jawab: karena dengan bekal yang saya miliki yaitu mempunyai banyak kolam 

dan sedikit pengalaman dalam membudidayakan ikan. Selain itu juga untuk 

ikut berorganisasi dengan ibu-ibu lainnya. 

j. Modal apa saja yang anda miliki untuk bergabung menjadi anggota pokdakan? 

Jawab: ya itu tadi, kolam dan peralatan lain untuk budidaya ikan. 

k. Apakah ada pembagian kerja dalam segala kegiatan pada pokdakan ini? 

Bagaimana pembagian kerjanya? 

Jawab: ada. Selain pembagian kerja dalam kepengurusan, biasanya juga dalam 

hal mengurus ikan pada kolam kelompok. 

l. Kegiatan apa saja yang rutin dilaksanakan? 

Jawab: selama ini yang rutin dilaksanakan yaitu rapat rutin, arisan, simpan 

pinjam, dan pelatihan oleh perwakilan kelompok yang selanjutnya dishare ke 

semua nggota dalam rapat rutin. 

m. Adakah pelatihan yang diberikan?Apa saja? 

Jawab: pelatihan diantaranya bagaimana cara memelihara ikan dengan baik, 

pencegahan dan penanggulangan hama penyakit, kewirausahaan, pengolahan 

ikan juga ada. 

n. Ikan apa yang  dibudidayakan? 

Jawab: kalau saya budidaya ikan lele, gurami, nila dan ikan hias, karena 

masing-masing anggota itu berbeda. 

o. Mengapa memilih ikan tersebut? 

Jawab: ya karena mudah dipelihara dan lumayan menghasilkan. 

p. Apa saja yang menjadi faktor pendorong majunya Pokdakan Minasari? 

Jawab: tentu saja keseriusan semua anggota untuk memajukan Pokdakan 

Minasari. Misalnya, semua nggota datang ketika rapat rutin, dan aktif dalam 

setiap kegiatan. 

q. Apakah kegiatan rutin selalu berjalan dengan baik dan lancar? 

Jawab: selama ini masih berjalan dengan baik dan lancar karena semua 

anggota pun masih aktif dalam setiap kegiatan. 

r. Jika ada kendala, kendala apa yang dialami? 
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Jawab: kendala itu tidak menjadi halangan Minasari untuk tetap eksis. 

Kendala yang muncul biasanya dalam hal kurangnya modal diantara anggota. 

Masalah lain itu hanya permasalahan perbedaan pendapat saja. 

s. Bagaimana cara mengatasi berbagai kendala yang ada? 

Jawab: dalam setiap rapat rutin masig-masing anggota bisa shring tentang 

keluhan dan permasalahn yang dihadapi, jadi kendala tersebut dapat diatasi. 

Terkait permasalahan kurangnya permodalan ini bisa diatasi dengan 

permohonan bantuan kepada pemerintah yaitu dengan membuat proposal. 

t. Bagaimana interaksi dan hubungan antar anggota pokdakan? 

Jawab: sejak dibentuk hingga sekarang interaksi dan hubungan berjalan 

dengan baik dengan adanya beberapa kegiatan rutin maka intensitas untuk 

bertemu dan berdiskusi pun cukup. 

u. Manfaat apa yang anda peroleh ketika anda ikut menjadi pengurus sekaligus 

anggota Pokdakan? 

Jawab: banyak diantaranya dapat menambah ilmu tentang budidaya ikan 

dengan baik, berorganisasi dengan ibu-ibu lainnya, dan tambahan penghasilan. 

v. Dengan menjadi anggota pokdakan Minasari, apakah anda sudah bisa 

membudidayakan ikan secara mandiri? 

Jawab: sudah, dan dengan beberapa pelatihan yang diberikan dapat menambah 

pengalaman dan wawasan budidaya ikan yang lebih produktif. 

w. Bagaimana keuntungan dari produksi Ikan? 

Jawab: lumayan dapat menambah penghasilan. 

x. Apakah dengan budidaya ikan dapat membantu ekonomi keluarga? 

Jawab: dapat menambah penghasilan saya mbak, apalagi saya ini mencari 

penghasilan sendiri. 
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 HASIL WAWANCARA 

 Informan 3 

1. Identitas Diri 

g. Nama   : HYT 

h. Usia   : 50 tahun 

i. Pendidikan : 

2. Daftar Pertanyaan 

a. Kapan Pokdakan Minasari dibentuk? 

Jawab: dibentuk pada tanggal 25 Agustus 2009. 

b. Ada berapa anggotanya? Apakah semua anggotanya perempuan? 

Jawab: ada 11 orang. Iya semuanya perempuan yang sudah berumah tangga. 

c. Apakah semuanya masih aktif dalam kegiatan? 

Jawab: masih aktif semuanya. 

d. Apakah sudah banyak pokdakan lain yang anggotanya perempuan? 

Jawab: belum, pokdakan lainnya anggotanya laki-laki masih jarang sekali 

yang anggotanya perempuan. 

e. Menurut pendapat anda, kegiatan budidaya ikan sudah pantaskah bila 

dikerjakan oleh perempuan? 

Jawab: ya pantas-pantas saja, memelihara dan budidaya ikan itu enak dan 

mudah hanya dibutuhkan ketelatenan. 

f. Apa jabatan Anda dalam struktur organisasi Pokdakan Minasari? 

Jawab: bendahara.  

g. Apa saja tugas anda sebagai pengurus? 

Jawab: ya mengurusi, mengelola dan mempertanggung jawabkan uang yang 

dimiliki kelompok. 

h. Apa profesi anda sehari-hari? 

Jawab: saya sebagai ibu rumah tangga. 

i. Mengapa anda memilih untuk masuk menjadi anggota Pokdakan Minasari? 

Jawab: ya untuk menambah kegiatan dan lumayan bisa menambah 

penghasilan. 

j. Modal apa saja yang anda miliki untuk bergabung menjadi anggota pokdakan? 

Comment [a41]: Wkt 

Comment [a42]: Keaktfn 

Comment [a43]: Anggt 

Comment [a44]: Tngpn 

Comment [a45]: Tgs 

Comment [a46]: Prfs 

Comment [a47]: Mtvs 



117 
 

Jawab: modalnya ya punya kolam. 

k. Apakah ada pembagian kerja dalam segala kegiatan pada pokdakan ini? 

Bagaimana pembagian kerjanya? 

Jawab: pembagian kerja itu berdasarkan struktur organisasi yang telah dibuat. 

l. Kegiatan apa saja yang rutin dilaksanakan? 

Jawab: rapat rutin, arisan, simpan pinjam, dan pelatihan. 

m. Adakah pelatihan yang diberikan?Apa saja? 

Jawab: ada, materi pelatihan diantaranya adalah cara budidaya ikan, 

pencegahan dan penanggulangan hama penyakit, kewirausahaan, pembuatan 

pakan ikan. 

n. Ikan apa yang  dibudidayakan? 

Jawab: gurami, lele, nila, ikan hias 

o. Mengapa memilih ikan tersebut? 

Jawab: karena mudah dalam memelihara dan membudidayakannya. 

p. Apa saja yang menjadi faktor pendorong majunya Pokdakan Minasari? 

Jawab: keseriusan dari masing-masing anggota itu sangat diperlukan untuk 

kemajuan Pokdakan Minasari. Keseriusan ini bisa dalam bentuk peningkatan 

jumlah produksi ikan. 

q. Apakah kegiatan rutin selalu berjalan dengan baik dan lancar? 

Jawab: baik, setiap bulannya semua anggota selalu hadir dalam rapat rutin. 

Kalau ada yang nggak berangkat itu aja ijin dengan anggota lainnya. 

r. Jika ada kendala, kendala apa yang dialami? 

Jawab: kendala yang dihadapi biasanya hanya dalam hal permodalan. 

Misalnya kalau ingin menambah jumlah kolam, tentu saja membutuhkan biaya 

yang lumayan banyak. 

s. Bagaimana cara mengatasi berbagai kendala yang ada? 

Jawab: mengatasinya dengan meminjam uang yaitu dengan kredit.  

t. Bagaimana interaksi dan hubungan antar anggota pokdakan? 

Jawab: interaksi dan hubungan antar anggota terlihat baik-baik saja.  

u. Manfaat apa yang anda peroleh ketika anda ikut menjadi pengurus sekaligus 

anggota Pokdakan? 

Jawab: banyak manfaat yang diperoleh, selain menambah penghasilan juga 

menambah pengetahuan tentang budidaya ikan, serta dapat mempererat 

hubungan diantara anggota. 
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v. Dengan menjadi anggota pokdakan Minasari, apakah anda sudah bisa 

membudidayakan ikan secara mandiri? 

Jawab: sudah bisa. 

w. Bagaimana keuntungan dari produksi Ikan? 

Jawab: keuntungannya lumayan kalo dilakukan serius dan telaten.  

x. Apakah dengan budidaya ikan dapat membantu ekonomi keluarga? 

Jawab: dapat membantu ekonomi keluarga. 
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 HASIL WAWANCARA 

 Informan 4 

1.Identitas Diri 

a. Nama   : SWT 

b. Usia   : 46 tahun 

c. Pendidikan : 

Daftar Pertanyaan 

a. Kapan Pokdakan Minasari dibentuk? 

Jawab: Kalau tidak salah tanggal 25 Agustus 2009. 

b. Ada berapa anggotanya? Apakah semua anggotanya perempuan? 

Jawab: sekarang jumlahnya 11 orang. Semuanya itu perempuan, khususnya 

perempuan yang sudah berkeluarga. 

c. Apakah semuanya masih aktif dalam kegiatan? 

Jawab: masih aktif dalam segala kegiatan. 

d. Apakah sudah banyak pokdakan lain yang anggotanya perempuan? 

Jawab: belum banyak setahu saya. Lainnya itu kan anggotanya laki-laki. Ya 

terbilang langka dan jarang ada pokdakan wanita. 

e. Menurut pendapat anda, kegiatan budidaya ikan sudah pantaskah bila 

dikerjakan oleh perempuan? 

Jawab: ya pantas saja, memelihara ikan itu bukan pekerjaan yang berat, ibu-

ibu pun bisa mengerjakannya. 

f. Apa jabatan Anda dalam struktur organisasi Pokdakan Minasari? 

Jawab: seksi humas mbak.  

g. Apa saja tugas anda sebagai pengurus? 

Jawab: ya kalau ada undangan saya yang nganter-nganter mbak. Ya pokoknya 

bagian menginformasikan jika ada kegiatan itu saya. 

h. Apa profesi anda sehari-hari? 

Jawab: saya ibu rumah tangga aja mbak, ya kadang ke sawah dan ngurusin 

ternak. Selain itu juga kalau ada pekerjaan tambahan lagi, bantu-bantu bu 

Yuni kalau ada pesanan ikan yang banyak biasanya saya dipanggil untuk 

membantu. 

i. Mengapa anda memilih untuk masuk menjadi anggota Pokdakan Minasari? 
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Jawab: ya karna tertarik, lumayan hasilnya bisa buat tambah-tambah. 

j. Modal apa saja yang anda miliki untuk bergabung menjadi anggota pokdakan? 

Jawab: modalnya kemauan. Untuk modal fisik paling dulu membuat kolam. 

k. Apakah ada pembagian kerja dalam segala kegiatan pada pokdakan ini? 

Bagaimana pembagian kerjanya? 

Jawab: ada, kan dibentuk pengurus juga. Tapi kalau untuk urusan kolam 

kelompok ya diurusi bersama-sama semua anggota. 

l. Kegiatan apa saja yang rutin dilaksanakan? 

Jawab: rapat rutin, arisan, simpan pinjam setiap tanggal 15 di rumah anggota, 

dilakukan secara bergilir. 

m. Adakah pelatihan yang diberikan?Apa saja? 

Jawab: ada mbak, ya seputaran tentang budidaya ikan, kewirausahaan, 

pencegahan hama penyakit, pembuatan pakan, dan masih banyak lagi. 

n. Ikan apa yang  dibudidayakan? 

Jawab: ikan gurami.  

o. Mengapa memilih ikan tersebut? 

Jawab: ya karna mudah memeliharanya, hasilnya juga lumayan. 

p. Apa saja yang menjadi faktor pendorong majunya Pokdakan Minasari? 

Jawab: mungkin peran pemerintah, khususnya Dinas Perikanan agar 

ditingkatkan lagi agar Pokdakan lebih maju. 

q. Apakah kegiatan rutin selalu berjalan dengan baik dan lancar? 

Jawab: kegiatan rutin berjalan baik dan lancar, dengan partisipasi semua 

anggota pokdakan. 

r. Jika ada kendala, kendala apa yang dialami? 

Jawab: ya hanya terkendala modal, apalagi kalau ikan kena hama penyakit. 

s. Bagaimana cara mengatasi berbagai kendala yang ada? 

Jawab: untuk mengatasi kendala ini, maka kelompok pun mengadakan 

program simpan pinjam untuk anggota yang membutuhkan. 

t. Bagaimana interaksi dan hubungan antar anggota pokdakan? 

Jawab: interaksi dan hubungan baik, setiap ada rapat setiap anggota 

menyampaikan keluhan-keluhan jika ada. Hal ini untuk menghindari 

permasalahan-permasahan yang muncul. 

u. Manfaat apa yang anda peroleh ketika anda ikut menjadi pengurus sekaligus 

anggota Pokdakan? 
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Jawab: tentu saja banyak manfaatnya. Selain menghasilkan tambahan 

pendapatan, juga agar bisa berinteraksi dengan ibu-ibu yang lain. 

v. Dengan menjadi anggota pokdakan Minasari, apakah anda sudah bisa 

membudidayakan ikan secara mandiri? 

Jawab: sudah bisa, setiap anggota punya kolam dan budidaya sendiri dirumah 

selain secara berkelompok. 

w. Bagaimana keuntungan dari produksi Ikan? 

Jawab: lumayan lah buat tambah pendapatan mbak. 

x. Apakah dengan budidaya ikan dapat membantu ekonomi keluarga? 

Jawab: bisa mbak. 
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 HASIL WAWANCARA 

Informan 5 

1.Identitas Diri 

a. Nama   : SMT 

b. Usia   : 50 tahun 

c. Pendidikan : 

Daftar Pertanyaan 

a. Kapan Pokdakan Minasari dibentuk? 

Jawab: sejak tahun 2009, tanggal 25 Agustus 

b. Ada berapa anggotanya? Apakah semua anggotanya perempuan? 

Jawab: ada 11 orang hingga saat ini yang semuanya perempuan yang sudah 

berkeluarga. 

c. Apakah semuanya masih aktif dalam kegiatan? 

Jawab: iya masih aktif semuanya. Baik dalam setiap kegiatan maupun 

pertemuan rutin. 

d. Apakah sudah banyak pokdakan lain yang anggotanya perempuan? 

Jawab: belum banyak, karena selama ini yang budidaya ikan kebanyakan laki-

laki, belum biasa kalau perempuan yang budidaya ikan. 

e. Menurut pendapat anda, kegiatan budidaya ikan sudah pantaskah bila 

dikerjakan oleh perempuan? 

Jawab: sudah pantas, hanya jarang ditemui saja di masyarakat. Sebenarnya 

budidaya ikan mudah. 

f. Apa jabatan Anda dalam struktur organisasi Pokdakan Minasari? 

Jawab: seksi pemasaran. 

g. Apa saja tugas anda sebagai pengurus? 

Jawab: ya kalau saat panen itu saya berperan aktif. 

h. Apa profesi anda sehari-hari? 

Jawab: saya hanya ibu rumah tangga, kadang bantu-bantu bu Yuni jika 

kerepotan dalam penjualan ikan. 

i. Mengapa anda memilih untuk masuk menjadi anggota Pokdakan Minasari? 

Jawab: selain ajakan ibu-ibu yang lain ya karena ingin bisa memelihara dan 

budidaya ikan. 
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j. Modal apa saja yang anda miliki untuk bergabung menjadi anggota pokdakan? 

Jawab: modalnya ya hanya niat untuk budidaya ikan. Pada awalnya belum 

punya kolam permanen, namun setelah masuk anggota pokdakan saya 

langsung membuat beberapa kolam dirumah saya. 

k. Apakah ada pembagian kerja dalam segala kegiatan pada pokdakan ini? 

Bagaimana pembagian kerjanya? 

Jawab: ada berdasarkan pengurusan yang sudah dibentuk. Untuk urusan kolam 

kelompok dikerjakan bersama-sama. Gotong royong bila diperlukan, dan 

pemberian pakan secara bergiliran. 

l. Kegiatan apa saja yang rutin dilaksanakan? 

Jawab: selain memelihara ikan kelompok dan individu, juga setiap bulannya 

ada pertemuan rutin setiap tanggal 15. Dalam pertemuan dilakukan arisan, 

simpan pinjam, dan penyampaian materi pelatihan oleh ketua dan yang 

mewakili. 

m. Adakah pelatihan yang diberikan?Apa saja? 

Jawab: setiap bulannya ada pelatihan dan seminar dari dinas, walau hanya 

perwakilan dua orang, kemudian materi pelatihan itu disampaikan saat 

pertemuan. 

n. Ikan apa yang  dibudidayakan? 

Jawab: lele. Pernah sih budidaya gurami, tapi pernah gagal dan modalnya 

terlalu besar untuk membeli telur. 

o. Mengapa memilih ikan tersebut? 

Jawab: memilih lele karena modalnya tidak terlalu besar. 

p. Apa saja yang menjadi faktor pendorong majunya Pokdakan Minasari? 

Jawab: keseriusan dan kesungguhan masing-masing anggota dan juga 

perhatian dari pemerintah. 

q. Apakah kegiatan rutin selalu berjalan dengan baik dan lancar? 

Jawab: berjalan dengan baik, dengan kesadaran masing-masing anggota untuk 

selalu hadir dalam setiap program kegiatan. 

r. Jika ada kendala, kendala apa yang dialami? 

Jawab: kendalanya kalau kesulitan permodalan, dan kalau cuaca buruk timbul 

hama penyakit ikan berupa jamur. 

s. Bagaimana cara mengatasi berbagai kendala yang ada? 
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Jawab: kelompok mengatasi kesulitan modal dengan simpan pinjam, 

sedangkan untuk timbulnya jamur pada ikan dilakukan pengobatan. 

t. Bagaimana interaksi dan hubungan antar anggota pokdakan? 

Jawab: interaksi dan hubungan terbilang baik. 

u. Manfaat apa yang anda peroleh ketika anda ikut menjadi pengurus sekaligus 

anggota Pokdakan? 

Jawab: manfaatnya bisa bertukan pengalaman dengan ibu-ibu yang lain, bisa 

memelihara ikan dengan baik, menambah penghasilan. 

v. Dengan menjadi anggota pokdakan Minasari, apakah anda sudah bisa 

membudidayakan ikan secara mandiri? 

Jawab: sudah bisa. 

w. Bagaimana keuntungan dari produksi Ikan? 

Jawab: keuntungannya lumayan banyak kalau diseriusi dan ditekuni. 

x. Apakah dengan budidaya ikan dapat membantu ekonomi keluarga? 

Jawab: dapat membantu, walau tidak tetap. 
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  HASIL WAWANCARA 

 Informan 6 

1.Identitas Diri 

a. Nama   : ANN 

b. Usia   : 60 tahun 

c. Pendidikan : 

Daftar Pertanyaan 

a. Kapan Pokdakan Minasari dibentuk? 

Jawab: tahun 2009 bulan Agustus, kalau tanggalnya lupa. 

b. Ada berapa anggotanya? Apakah semua anggotanya perempuan? 

Jawab: anggotanya baru 11 orang. Iya, semuanya itu perempuan anggotanya 

c. Apakah semuanya masih aktif dalam kegiatan? 

Jawab: iya, semuanya itu masih aktif dalam beberapa program kegiatan yang 

dilaksanakan kelompok. 

d. Apakah sudah banyak pokdakan lain yang anggotanya perempuan? 

Jawab: belum banyak sih mbak, kelompok lain itu kebanyakan laki-laki 

anggotanya. 

e. Menurut pendapat anda, kegiatan budidaya ikan sudah pantaskah bila 

dikerjakan oleh perempuan? 

Jawab: ya pantas saja mbak. Budidaya ikan itu tidak hanya bisa dikerjakan 

laki-laki kok, perempuan juga bisa. Tapi biasanya perempuan masih ada yang 

gengsi dan nganggap kalo memelihara ikan itu pekerjaan laki-laki. 

f. Apa jabatan Anda dalam struktur organisasi Pokdakan Minasari? 

Jawab: seksi pendidikan dan latihan 

g. Apa saja tugas anda sebagai pengurus? 

Jawab: ya cuma mengurusi ketika ada program pelatihan mbak, selebihnya 

mengerjakan tugas lain bagi keseluruhan anggota. 

h. Apa profesi anda sehari-hari? 

Jawab: saya guru SLB mbak. 

i. Mengapa anda memilih untuk masuk menjadi anggota Pokdakan Minasari? 

Jawab: ya biar bisa bergabung dengan ibu-ibu yang lain, bisa mengembangkan 

budidaya ikan, dan menambah wawasan seputaran budidaya ikan. 
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j. Modal apa saja yang anda miliki untuk bergabung menjadi anggota pokdakan? 

Jawab: modalnya ya tentu saja kolam, selain itu juga niat dan keinginan untuk 

membudidayakan ikan secara mandiri. 

k. Apakah ada pembagian kerja dalam segala kegiatan pada pokdakan ini? 

Bagaimana pembagian kerjanya? 

Jawab: ya ada, sesuai dengan kepengurusan. Tapi kalo sifatnya kelompok ya 

tetap dikerjakan secara bersama cuma ada pembagian tugas saja 

l. Kegiatan apa saja yang rutin dilaksanakan? 

Jawab: yang rutin itu ya kumpulan rutin setiap tanggal 15 mbak. 

m. Adakah pelatihan yang diberikan?Apa saja? 

Jawab: ada. Ya seputaran tentang bagaimana budidaya ikan yang baik, 

pencegahan bibit penyakit, kewirausahaan, dan masih banyak lagi. 

n. Ikan apa yang  dibudidayakan? 

Jawab: ikan gurami dan ikan hias. 

o. Mengapa memilih ikan tersebut? 

Jawab: untungnya lebih banyak dan mudah memeliharanya. 

p. Apa saja yang menjadi faktor pendorong majunya Pokdakan Minasari? 

Jawab: motivasi masing-masing anggota, perhatian dari dinas, modal yang 

cukup, dan juga peningkatan hasil produksi ikan. 

q. Apakah kegiatan rutin selalu berjalan dengan baik dan lancar? 

Jawab: berjalan baik, terlihat ketika rapat rutin anggota semuanya hadir. 

r. Jika ada kendala, kendala apa yang dialami? 

Jawab: kendalanya ya kalo ikan terserang hama penyakit. 

s. Bagaimana cara mengatasi berbagai kendala yang ada? 

Jawab: mengobati dan konsultasi kepada orang yang lebih pengalaman. 

t. Bagaimana interaksi dan hubungan antar anggota pokdakan? 

Jawab: interaksi maupun hubungan berjalan dengan baik. 

u. Manfaat apa yang anda peroleh ketika anda ikut menjadi pengurus sekaligus 

anggota Pokdakan? 

Jawab: banyak manfaatnya, menambah wawasan, menambah penghasilan, dan 

menambah pengalaman berorganisasi. 

v. Dengan menjadi anggota pokdakan Minasari, apakah anda sudah bisa 

membudidayakan ikan secara mandiri? 
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Jawab: sudah bisa, karena pekerjaannya ringan dan terbilang mudah. 

w. Bagaimana keuntungan dari produksi Ikan? 

Jawab: keuntungan lumayan besar. 

x. Apakah dengan budidaya ikan dapat membantu ekonomi keluarga? 

Jawab: dapat membantu walaupun tidak pasti. 
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Lampiran 8 : Hasil wawancara dengan anggota Pokdakan Minasari 

 

 HASIL WAWANCARA  

 Informan 7 

1. Identitas Diri 

a. Nama  : SNT 

b. Usia   : 38 tahun 

c. Pendidikan : SMA 

Daftar Pertanyaan 

a. Sejak kapan anda masuk menjadi anggota Pokdakan Minasari? 

Jawab: sejak dibentuk, 25 Agustus 2009. 

b. Ada berapa anggotanya? Apakah semua anggotanya perempuan? 

Jawab: 11 orang. Iya semua anggota adalah ibu rumah tangga. 

c. Apakah sudah banyak pokdakan lain yang anggotanya perempuan? 

Jawab: belum mbak, kebanyakan anggotanya itu laki-laki. 

d. Menurut pendapat anda, kegiatan budidaya ikan sudah pantaskah bila 

dikerjakan oleh perempuan? 

Jawab: sudah  pantas, mungkin cuma belum banyak wanita yang pekerjaannya 

budidaya ikan. 

e. Apa profesi anda sehari-hari? 

Jawab: cuma ibu rumah tangga mbak, ngurusin ternak di rumah dan anak. 

f. Mengapa anda memilih untuk masuk menjadi anggota Pokdakan Minasari? 

Jawab: ya karna pengen budidaya ikan. Selain itu juga untuk srawung dengan 

ibu-ibu yang lain, berbagi pengalaman produksi ikan. 

g. Modal apa yang anda miliki untuk bergabung menjadi anggota pokdakan? 

Jawab: modalnya punya beberapa kolam di rumah mbak. 

h. Apakah ada pembagian kerja dalam segala kegiatan pada pokdakan ini? 

Bagaimana pembagian kerjanya? 

Jawab: ada, berdasarkan kepengurusan. Namun dalam mengurusi kolam 

kelompok dilakukan bersama-sama.  

i. Kegiatan apa saja yang rutin dilaksanakan? 

Jawab: rapat rutin, arisan, simpan pinjam, dan memelihara kolam kelompok. 
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j. Adakah pelatihan yang diberikan?Apa saja? 

Jawab: ada, dan setiap bulannya dalam rapat itu ada materi yang disampaikan 

oleh ketua. 

k. Ikan apa yang dibudidayakan? 

Jawab: kalau saya cuma pembesaran ikan gurami mbak. 

l. Mengapa memilih ikan tersebut? 

Jawab: ya karna harga jualnya lebih tinggi ketimbang ikan lele atau nila. 

m. Apa saja yang menjadi faktor pendorong majunya Pokdakan Minasari? 

Jawab: tentu saja kekompakan antar anggota kelompok mbak. 

n. Apakah kegiatan rutin selalu berjalan dengan baik dan lancar? 

Jawab: berjalan baik kok. 

o. Jika ada kendala, kendala apa yang dialami? 

Jawab: kendala paling produksi ikan yang masih minim, ya dikarenakan 

minimnya kolam dan modal usaha. 

p. Bagaimana cara mengatasi berbagai kendala yang ada? 

Jawab: cara mengatasinya dengan kredit pinjaman uang pada kelompok. 

q. Bagaimana interaksi dan hubungan antar anggota pokdakan? 

Jawab: interaksi dan hubungan terbilang baik. Selalu ada komunikasi jika ada 

permasalahan di antara anggota kelompok. 

r. Manfaat apa yang anda peroleh ketika anda ikut menjadi anggota Pokdakan? 

Jawab: banyak, misalnya ilmu budidaya ikan, dan belajar berwirausaha. 

s. Dengan menjadi anggota pokdakan Minasari, apakah anda sudah bisa 

membudidayakan ikan secara mandiri? 

Jawab: sudah, karna memelihara ikan itu terbilang mudah dan menyenangkan. 

t. Bagaimana keuntungan dari produksi Ikan? 

Jawab: keuntungannya lumayan bisa buat tambahan penghasilan. 

u. Apakah dengan budidaya ikan dapat membantu ekonomi keluarga? 

Jawab: bisa, walau hasilnya tidak tetap. 
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 HASIL WAWANCARA 

 Informan 8 

1. Identitas Diri 

a. Nama   : JMR 

b. Usia   : 34 tahun 

c. Pendidikan : 

Daftar Pertanyaan 

a. Sejak kapan anda masuk menjadi anggota Pokdakan Minasari? 

Jawab: tahun 2010, setelah Pokdakan Minasari dibentuk, saya merupakan 

anggota tambahan. 

b. Ada berapa anggotanya? Apakah semua anggotanya perempuan? 

Jawab: sekarang jumlahnya 11 orang. 

c. Apakah sudah banyak pokdakan lain yang anggotanya perempuan? 

Jawab: belum banyak, biasanya Pokdakan itu anggotanya laki-laki. Sampai 

saat ini masih jarang ditemui pokdakan wanita. 

d. Menurut pendapat anda, kegiatan budidaya ikan sudah pantaskah bila 

dikerjakan oleh perempuan? 

Jawab: sudah mbak. 

e. Apa profesi anda sehari-hari? 

Jawab: saya sehari-harinya buruh setrika mbak. 

f. Mengapa anda memilih untuk masuk menjadi anggota Pokdakan Minasari? 

Jawab: ya selain menambah penghasilan, juga untuk pengalaman, dan juga 

berorganisasi dengan ibu-ibu lainnya mbak. 

g. Modal apa yang anda miliki untuk bergabung menjadi anggota pokdakan? 

Jawab: modalnya ya memiliki kolam. 

h. Apakah ada pembagian kerja dalam segala kegiatan pada pokdakan ini? 

Bagaimana pembagian kerjanya? 

Jawab: untuk pemeliharaan kolam kelompok itu selalu dikerjakan secara 

bersama-sama mbak. Tapi untuk kepengurusan ya berdasarkan yang telah 

ditentukan. 

i. Kegiatan apa saja yang rutin dilaksanakan? 
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Jawab: rapat rutin itu yang selalu dilaksanakan. Pada rapat rutin juga ada 

arisan dan simpan pinjam, serta materi pelatihan yang disampaikan oleh ketua 

Pokdakan. 

j. Adakah pelatihan yang diberikan?Apa saja? 

Jawab: pelatihan itu kebanyakan disampaikan oleh ketua setiap bulannya, 

kalau pelatihan dari dinas kalau pas ada program saja. 

k. Ikan apa yang dibudidayakan? 

Jawab: ikan gurami. 

l. Mengapa memilih ikan tersebut? 

Jawab: selain mudah untuk memeliharanya, juga hasilnya lebih 

menguntungkan. 

m. Apa saja yang menjadi faktor pendorong majunya Pokdakan Minasari? 

Jawab: supaya Pokdakan Minasari maju, produksi ikan harus ditingkatkan 

oleh masing-masing anggota agar dapat memenuhi permintaan pembeli. 

Masing-masing anggota juga harus tetap serius dan mengembangkan usaha 

budidaya ikan. 

n. Apakah kegiatan rutin selalu berjalan dengan baik dan lancar? 

Jawab: iya berjalan dengan baik dan lancar kok. 

o. Jika ada kendala, kendala apa yang dialami? 

Jawab: kendalanya itu kalau ikan kena hama penyakit, maka jadi rugi. Kalau 

sudah rugi maka kesulitan untuk mengumpulkan modal lagi.  

p. Bagaimana cara mengatasi berbagai kendala yang ada? 

Jawab: kalau masalah modal biasanya dengan meminjam uang ke kelompok, 

di kelompok kan ada program simpan pinjam. Untuk ikan yang kena hama 

penyakit, diusahakan dengan pengobatan. 

q. Bagaimana interaksi dan hubungan antar anggota pokdakan? 

Jawab: selama ini hubungannya baik-baik saja. Kalau ada paling cuma salah 

paham dan perbedaan pendapat di antara anggota. 

r. Manfaat apa yang anda peroleh ketika anda ikut menjadi anggota Pokdakan? 

Jawab: manfaatnya ya banyak, bisa lebih mengerti tentang budidaya ikan, bisa 

untuk tambahan penghasilan, untuk wadah berorganisasi juga mbak. 

s. Dengan menjadi anggota pokdakan Minasari, apakah anda sudah bisa 

membudidayakan ikan secara mandiri? 

Jawab: iya, sudah bisa mbak. 
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t. Bagaimana keuntungan dari produksi Ikan? 

Jawab: kalau diseriusi dan modalnya banyak, keuntungan dari produksi ikan 

itu bisa banyak. 

u. Apakah dengan budidaya ikan dapat membantu ekonomi keluarga? 

Jawab: iya bisa membantu ekonomi keluarga. 
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 HASIL WAWANCARA 

 Informan 9 

1. Identitas Diri 

a. Nama   : MJT 

b. Usia   : 50 tahun 

c. Pendidikan : 

Daftar Pertanyaan 

a. Sejak kapan anda masuk menjadi anggota Pokdakan Minasari? 

Jawab: sejak dibentuk, bulan Agustus 2009. 

b. Ada berapa anggotanya? Apakah semua anggotanya perempuan? 

Jawab: sekarang ini anggotanya 11 orang. Kebanyakan ibu rumah tangga, tapi 

ada juga yang berprofesi sebagai guru. 

c. Apakah sudah banyak pokdakan lain yang anggotanya perempuan? 

Jawab: masih belum banyak, kebanyakan anggotanya itu laki-laki. Mungkin 

selama ini ada anggapan bahwa pekerjaan memelihara ikan itu hanya pantas 

dikerjakan laki-laki. 

d. Menurut pendapat anda, kegiatan budidaya ikan sudah pantaskah bila 

dikerjakan oleh perempuan? 

Jawab: menurut saya ya sudah pantas, karena ternyata memelihara ikan itu 

bukan pekerjaan berat, hanya dibutuhkan ketelatenan. 

e. Apa profesi anda sehari-hari? 

Jawab: profesi saya ya hanya ibu rumah tangga. 

f. Mengapa anda memilih untuk masuk menjadi anggota Pokdakan Minasari? 

Jawab: selain ajakan ibu-ibu yang lain, juga karena ingin membudidayakan 

ikan secara mandiri. 

g. Modal apa yang anda miliki untuk bergabung menjadi anggota pokdakan? 

Jawab: modalnya beberapa kolam yang ada dirumah mbak. 

h. Apakah ada pembagian kerja dalam segala kegiatan pada pokdakan ini? 

Bagaimana pembagian kerjanya? 

Jawab: ada mbak, setiap ada kegiatan itu tugasnya dibagi-bagi, biar cepat 

selesainya. Selain itu dengan adanya kepengurusan maka tugasnya otomatis 

juga berbeda-beda. 
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i. Kegiatan apa saja yang rutin dilaksanakan? 

Jawab: kegiatan rutinnya itu rapat rutin, arisan, simpan pinjam, pelatihan. 

j. Adakah pelatihan yang diberikan?Apa saja? 

Jawab: ada, misalnya pelahitan kewirausahaan, budidaya ikan yang baik, 

pembuatan pakan, dan pencegahan hama penyakit. 

k. Ikan apa yang dibudidayakan? 

Jawab: gurami. 

l. Mengapa memilih ikan tersebut? 

Jawab: karena ikan tersebut sangat laku di pasaran, mudah memeliharanya, 

dan harga jual tinggi. 

m. Apa saja yang menjadi faktor pendorong majunya Pokdakan Minasari? 

Jawab: modal yang cukup, serius, dan peran pemerintah juga penting. 

n. Apakah kegiatan rutin selalu berjalan dengan baik dan lancar? 

Jawab: iya berjalan baik dan lancar, karena setiap kegiatan pasti direncanakan 

terlebih dulu. 

o. Jika ada kendala, kendala apa yang dialami? 

Jawab: kendalanya ya kalau kesulitan modal dan kalau terserang hama 

penyakit pada ikan. 

p. Bagaimana cara mengatasi berbagai kendala yang ada? 

Jawab: kalau kesulitan modal, masing-masing anggota pinjam pada kelompok. 

Kelompok pun dana nya juga dari pinjaman lunak dari program pemerintah. 

q. Bagaimana interaksi dan hubungan antar anggota pokdakan? 

Jawab: interaksi dan hubungannya baik.  

r. Manfaat apa yang anda peroleh ketika anda ikut menjadi anggota Pokdakan? 

Jawab: manfaatnya lebih mengerti budidaya ikan, bisa budidaya secara 

mandiri, bisa nambah penghasilan juga. 

s. Dengan menjadi anggota pokdakan Minasari, apakah anda sudah bisa 

membudidayakan ikan secara mandiri? 

Jawab: iya sudah mbak, dengan adanya pelatihan-pelatihan itu sangat 

membantu. 

t. Bagaimana keuntungan dari produksi Ikan? 

Jawab: ya lumayanlah. 

u. Apakah dengan budidaya ikan dapat membantu ekonomi keluarga? 

Jawab: bisa mbak. 
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HASIL WAWANCARA 

 Informan 10 

1.Identitas Diri 

a. Nama   : MWT 

b. Usia   : 54 tahun 

c. Pendidikan : 

Daftar Pertanyaan 

a. Sejak kapan anda masuk menjadi anggota Pokdakan Minasari? 

Jawab: sejak tahun 2009, waktu dibentuk. 

b. Ada berapa anggotanya? Apakah semua anggotanya perempuan? 

Jawab: anggota yang sekarang 11 orang. Iya anggotanya ibu-ibu semua. 

c. Apakah sudah banyak pokdakan lain yang anggotanya perempuan? 

Jawab: setahu saya belum banyak, kelompok lainnya anggotanya laki-laki. 

d. Menurut pendapat anda, kegiatan budidaya ikan sudah pantaskah bila 

dikerjakan oleh perempuan? 

Jawab: sudah pantas. 

e. Apa profesi anda sehari-hari? 

Jawab: cuma ibu rumah tangga, sambil usaha kecil-kecilan buka warung 

kelontong. 

f. Mengapa anda memilih untuk masuk menjadi anggota Pokdakan Minasari? 

Jawab: ya agar bisa budidaya ikan dengan baik, untuk menambah penghasilan 

juga. 

g. Modal apa yang anda miliki untuk bergabung menjadi anggota pokdakan? 

Jawab: modalnya kolam, kebetulan sebelum masuk podakan sudah ada banyak 

kolam dirumah. 

h. Apakah ada pembagian kerja dalam segala kegiatan pada pokdakan ini? 

Bagaimana pembagian kerjanya? 

Jawab: tentu ada, berdasarkan kepengurusan. Selain itu juga dalam mengurusi 

kolam kelompok juga dilakukan secara bersama-sama maupun bergantian.  

i. Kegiatan apa saja yang rutin dilaksanakan? 
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Jawab: selain mengurusi kolam kelompok, juga ada rapat rutin, arisan dan 

simpan pinjam setiap tanggal 15. 

j. Adakah pelatihan yang diberikan?Apa saja? 

Jawab: ada, ya seputaran tentang bagaimana memelihara dan budidaya ikan. 

k. Ikan apa yang dibudidayakan? 

Jawab: gurami dan lele. 

l. Mengapa memilih ikan tersebut? 

Jawab: ya karena gampang memeliharanya mbak. 

m. Apa saja yang menjadi faktor pendorong majunya Pokdakan Minasari? 

Jawab:Pokdakan Minasari bisa maju ketika masing-masing anggota sungguh-

sungguh dalam budidaya ikan, perhatian dari pemerintah juga diperlukan. 

n. Apakah kegiatan rutin selalu berjalan dengan baik dan lancar? 

Jawab: iya selalu berjalan dengan baik dan lancar, semua anggota juga selalu 

tertib datang mengikuti setiap ada program kegiatan. 

o. Jika ada kendala, kendala apa yang dialami? 

Jawab: kendalanya itu ketika anggota kesulitan dalam permodalan. Kadang 

juga ada masalah hama penyakit ikan yang timbul, hal tersebut membuat 

kematian ikan dan akhirnya merugi. 

p. Bagaimana cara mengatasi berbagai kendala yang ada? 

Jawab: ketika kesulitan modal, kelompok pun ada program simpan pinjam 

untuk membantu anggotanya. Kalau soal hama penyakit bisa diobati untuk 

memperkecil jumlah kematian ikan. 

q. Bagaimana interaksi dan hubungan antar anggota pokdakan? 

Jawab: interaksi dan hubungan terbilang baik. Karena jika ada permasalahan 

selalu dikomunikasihan saat rapat rutin. 

r. Manfaat apa yang anda peroleh ketika anda ikut menjadi anggota Pokdakan? 

Jawab: banyak manfaat yang bisa didapat, selain menambah penghasilan, juga 

menambah ilmu dalam budidaya ikan, dan juga belajar berorganisasi. 

s. Dengan menjadi anggota pokdakan Minasari, apakah anda sudah bisa 

membudidayakan ikan secara mandiri? 

Jawab: iya, sudah bisa budidaya sendiri mbak. 

t. Bagaimana keuntungan dari produksi Ikan? 

Jawab: keuntungannya lumayan mbak kalo pas berhasil. 
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u. Apakah dengan budidaya ikan dapat membantu ekonomi keluarga? 

Jawab: iya dapat membantu ekonomi keluarga. 
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HASIL WAWANCARA 

Informan 11 

1.Identitas Diri 

a. Nama   : WNS 

b. Usia   : 51 tahun 

c. Pendidikan : SD 

Daftar Pertanyaan 

a. Sejak kapan anda masuk menjadi anggota Pokdakan Minasari? 

Jawab: sejak dibentuk, tahun 2009. 

b. Ada berapa anggotanya? Apakah semua anggotanya perempuan? 

Jawab: anggota yang sekarang 11orang. Iya, semuanya perempuan. 

c. Apakah sudah banyak pokdakan lain yang anggotanya perempuan? 

Jawab: belum, masih jarang yang anggotanya perempuan. Kebanyakan itu 

anggotanya laki-laki. 

d. Menurut pendapat anda, kegiatan budidaya ikan sudah pantaskah bila 

dikerjakan oleh perempuan? 

Jawab: sudah pantas, karena kegiatan budidaya ikan itu pekerjaan yang tidak 

berat. 

e. Apa profesi anda sehari-hari? 

Jawab: saya sehari-harinya menjahit mbak yang jadi penghasilan pokok. 

f. Mengapa anda memilih untuk masuk menjadi anggota Pokdakan Minasari? 

Jawab: ya karna tertarik dengan budidaya ikan mbak, untuk menambah 

kegiatan dan penghasilan. 

g. Modal apa yang anda miliki untuk bergabung menjadi anggota pokdakan? 

Jawab: modal niat saja, karena pada awalnya pun saya belum punya kolam. 

Setelah masuk Pokdakan Minasari saya baru mulai membuat kolam. 

h. Apakah ada pembagian kerja dalam segala kegiatan pada pokdakan ini? 

Bagaimana pembagian kerjanya? 

Jawab: ada, pembagian kerjanya berdasarkan kepengurusan.  
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i. Kegiatan apa saja yang rutin dilaksanakan? 

Jawab: yang masih rutin dilaksanakan itu kumpulan rutin tiap bulan yang 

dilaksanakan bergilir pada masing-masing anggota. Dalam rapat rutin ada 

arisan dan simpan pinjam. 

j. Adakah pelatihan yang diberikan?Apa saja? 

Jawab: ada, setiap bulannya itu ketua atau perwakilan yang mengikuti 

pelatihan selalu menyampaikan materi pelatihan. Ya bisa menambah wawasan 

tentang budidaya ikan. 

k. Ikan apa yang dibudidayakan? 

Jawab: ikan gurami. 

l. Mengapa memilih ikan tersebut? 

Jawab: karena ikan gurami itu harga jualnya lebih tinggi dari ikan lainnya. 

m. Apa saja yang menjadi faktor pendorong majunya Pokdakan Minasari? 

Jawab: ya yang penting semangat dari masing-masing anggota dan juga modal 

yang mencukupi. 

n. Apakah kegiatan rutin selalu berjalan dengan baik dan lancar? 

Jawab: Alhamdulillah lancar,  

o. Jika ada kendala, kendala apa yang dialami? 

Jawab: kendalanya ya cuma kalau kesulitan permodalan. 

p. Bagaimana cara mengatasi berbagai kendala yang ada? 

Jawab: dengan meminjam uang dan kelompok biasanya mengajukan proposal 

ke dinas. 

q. Bagaimana interaksi dan hubungan antar anggota pokdakan? 

Jawab: selama ini baik. 

r. Manfaat apa yang anda peroleh ketika anda ikut menjadi anggota Pokdakan? 

Jawab: manfaatnya banyak, bisa buat nambah penghasilan, nambah 

pengalaman budidaya ikan. 

s. Dengan menjadi anggota pokdakan Minasari, apakah anda sudah bisa 

membudidayakan ikan secara mandiri? 

Jawab: bisa. 

t. Bagaimana keuntungan dari produksi Ikan? 

Jawab: ya lumayan, kadang untung dan kadang rugi. Kalo pas nggak 

beruntung itu kadang ikan pada mati. 
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u. Apakah dengan budidaya ikan dapat membantu ekonomi keluarga? 

Jawab: bisa mbak. Sebenarnya budidaya ikan itu hasilnya bisa banyak. 
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Lampiran 9: Tabel Profil Gender dalam Program Pembangunan  

Profil Gender dalam Program Pembangunan 

 

Sektor Proyek Kesejahteraan Akses Penyadaran Partisipasi Kontrol/kuasa 

Perikanan Pengembangan 
potensi 
perempuan 

Adanya 
pengembangan 
potensi perempuan 
anggota Pokdakan 
Minasari, maka 
berdampak positif  
bagi ekonomi yang 
akhirnya akan timbul 
kesejahteraan. 

Dibentuknya 
Pokdakan Minasari  
dapat menjadi akses 
perempuan untuk 
mengembangkan 
potensinya karena 
selama ini khususnya 
ibu rumah tangga 
aksesnya hanya 
pekerjaan domestik.  

Potensi yang telah 
dikembangkan pada 
ibu-ibu maka timbul 
kesadaran bagi 
mereka bahwa 
pemberdayaan itu 
memang  sangat 
bermanfaat 
khususnya bagi ibu 
rumah tangga  
 

Pengembangan 
potensi perempuan 
berdampak pada 
semakin banyak 
partisipasinya dalam 
masyarakat.  

Adanya potensi 
yang dimiliki 
perempuan, maka 
kontrol/kuasa pun 
semakin meningkat, 
misalnya dalam 
rumah tangga. 

Pengembangan 
ketrampilan 
dalam bidang 
perikanan 

Adanya ketrampilan 
dalam bidang 
perikanan dapat 
menjadi wadah 
perempuan untuk 
berwirausaha, yang 
kemudian akan 
membantu ekonomi 
dan kesejahteraan 
keluarga. 

Akses perempuan pun 
akan semakin lebar 
dengan ketrampilan 
bidang perikanan 
yang dimiliki, yang 
biasanya hanya 
mengerjakan 
pekerjaan rumah, 
sekarang 
mengerjakan 
pekerjaan diluar 
rumah misalnya 
budidaya ikan, 
pelatihan, pertemuan. 

Adanya ketrampilan 
dalam bidang 
perikanan yang 
dimiliki perempuan 
maka 
menumbuhkan 
kesadaran bahwa 
kegiatan budidaya 
ikan tidak hanya 
dapat dikerjakan 
oleh laki-laki.  

Patisipasi 
perempuan anggota 
pokdakan Minasari 
juga meningkat 
yaitu bisa membantu 
peningkatan dan 
kemajuan dalam 
bidang perikanan, 
khusunya di 
Kabupaten Bantul 

Kontrol/kuasa 
perempuan lebih 
meningkat setelah 
mempunyai 
ketrampilan dalam 
bidang perikanan. 
Kontrol/kuasa yang 
dimaksud yaitu 
dalam hal budidaya 
ikan maupun 
kontrol/kuasa 
terhadap kolam. 
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Budidaya ikan 
secara 
kelompok 

Budidaya ikan secara 
berkelompok 
dilakukan salah 
satunya bertujuan 
untuk menambah 
kas/kekayaan bagi 
kelompok sehingga 
kesejahteraan pun 
dapat dicapai bagi 
kelompok Pokdakan 
Minasari guna 
memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan 
bagi kelancaran 
budidaya ikan. 

Adanya budidaya 
ikan secara 
berkelompok maka 
akan menambah akses 
bagi anggotanya 
dalam berbudidaya 
ikan. Dengan 
budidaya ikan secara 
berkelompok 
otomatis dapat saling 
bertukar pikiran 
dalam hal 
pemeliharaan ikan 
sehingga diperoleh 
hasil yang maksimal. 

Adanya budidaya 
ikan secara 
kelompok juga 
dapat 
menumbuhkan 
kesadaran akan 
keanggotaannya 
dalam kelompok. 
Selain itu juga 
menumbuhkan 
kesadaran akan 
kewajiban untuk 
selalu ikut serta 
dalam kegiatan 
Pokdakan Minasari. 

Adanya 
keikutsertaan 
perempuan dalam 
budidaya ikan dapat 
meningkatkan peran 
serta perempuan 
sekaligus 
sumbangan penting 
bagi pemberdayaan. 
Budidaya ikan tidak 
hanya dapat 
dikerjakan oleh laki-
laki melainkan 
perempuan pun juga 
dapat budidaya ikan 
dengan baik. 
 

Setiap anggota 
Pokdakan Minasari 
mempunyai 
kontrol/kuasa yang 
sama terhadap ikan 
yang dibudidayakan 
secara bersama-
sama, dengan begitu 
maka hak yang 
diperoleh pun sama 
bagi semua 
anggotanya. 

Budidaya ikan 
secara mandiri 

Adanya budidaya 
ikan secara mandiri 
akan menambah 
pendapatan bagi ibu 
rumah tangga yang 
menjadi anggota 
Pokdakan Minasari, 
dengan demikian 
maka akan 
berpengaruh pula 
bagi kesejahteraan 
keluarga. 
 

Akses perempuan pun 
semakin bertambah 
dengan budidaya ikan 
secara mandiri. Jadi 
perempuan khususnya 
ibu rumah tangga 
pekerjaannya tidak 
melulu pada 
pekerjaan domestik, 
namun juga 
mengerjakan 
budidaya ikan. 

Adanya budidaya 
ikan secara mandiri 
juga akan 
menumbuhkan 
kesadaran bagi 
perempuan untuk 
giat berwirausaha 
khususnya usaha 
dalam bidang 
perikanan, karena 
dengan budidaya 
ikan akan 
menambah 
pendapatan bagi ibu 
rumah tangga. 

Adanya budidaya 
ikan secara mandiri 
maka akan 
menambah 
partisipasi 
perempuan dalam 
kegiatan 
pembangunan serta 
peningkatan 
ekonomi 
keluarganya. 

Budidaya ikan 
secara mandiri akan 
memberikan 
kontrol/kuasa bagi 
masing-masing 
anggota. Karena 
kegiatan budidaya 
ikan dilakukan 
secara mandiri, 
maka kontrol/kuasa 
pun lebih besar. 
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Peningkatan 
produksi ikan 

Peningkatan hasil 
ikan dapat 
memberikan 
kesejahteraan bagi 
masyarakat yaitu 
tersedianya ikan, dan 
juga dapat 
meningkatkan 
penghasilan bagi 
perempuan. 
 

Adanya peningkatan 
produksi ikan maka 
akan menambah akses 
bagi perempuan 
pembudidaya ikan. 
Tambahan akses 
misalnya dengan hasil 
ikan yang meningkat 
maka akan menambah 
mitra atau konsumen 
ikan. 

Adanya peningkatan 
produksi ikan juga 
akan menumbuhkan 
kesadaran bahwa 
dengan terus giat 
budidaya ikan maka 
akan meningkatkan 
pendapatan masing-
masing naggota. 
Semakin meningkat 
produksi ikan, maka 
pendapatan pun 
semakin meningkat. 
 

Adanya peningkatan 
produksi ikan bagi 
masing-masing 
anggota pokdakan, 
maka akan 
bertambah pula 
partisipasinya bagi 
pemenuhan 
kebutuhan ikan bagi 
pembeli/ 
konsumennya. 

Setiap anggota 
Pokdakan Minasari 
mempunyai 
kontrol/kuasa bagi 
peningkatan 
produksi ikan secara 
mandiri maupun 
kelompok. 

Belajar 
berorganisasi 

Berorganisasi seperti 
menjadi anggota 
Pokdakan Minasari 
ternyata juga tidak 
hanya sekedar 
mengenal dan 
berinteraksi dengan 
ibu-ibu lainnya, 
namun juga sebagai 
wadah untuk 
menambah mitra 
usaha, yang 
selanjutnya 
bedampak pada 
ekonomi dan 
kesejahteraan. 
 

Masuknya perempuan 
dalam organisasi, 
maka juga menambah 
aksesnya. Ibu rumah 
tangga yang biasanya 
hanya dirumah 
mengerjakan 
pekerjaan sektor 
domestik, dengan ikut 
berorganisasi maka 
akan menambah akses 
bagi perempuan.  

Bergabung menjadi 
anggota Pokdakan 
Minasari maka akan 
menumbuhkan 
kesadaran bahwa 
berorganisasi itu 
menyenangkan 
karena banyak 
manfaat yang 
didapat, misalnya 
solidaritas dan 
kerjasama diantara 
semua anggotanya. 

Berorganisasi maka 
akan menambah 
partisipasi 
perempuan dalam 
pembuatan 
keputusan walaupun 
lingkupnya masih 
kecil yaitu 
kelompok. Setiap 
anggota mempunyai 
hak untuk 
memberikan 
pendapat atau ide 
untuk kemajuan dan 
keberhasilan 
Pokdakan Minasari. 
 
 

Masuknya 
perempuan yang 
menjadi anggota 
pokdakan Minasari 
maka masing-
masing anggota 
menjalankan status 
dan perannya dalam 
sebuah organisasi. 
Dengan begitu maka 
setiap anggota 
mempunyai kontrol 
dan kekuasaan 
dalam Pokdakan 
Minasari. 
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Kontribusi 
perempuan 
terhadap 
ekonomi 
keluarga 

Kesejahteraan 
materiil dapat diukur 
bahwa kebutuhan 
dasar seperti 
makanan, 
penghasilan, 
perumahan, dan 
kesehatan sudah 
dapat dicukupi oleh 
laki-laki dan 
perempuan. 

Tambahnya akses 
perempuan dengan 
menjadi Pokdakan 
Minasari maka 
bertambah pula 
kontribusinya 
terhadap ekonomi 
keluarga. 

Kontribusi 
perempuan terhadap 
ekonomi keluarga 
melalui 
pemberdayaan 
perempuan 
diharapkan 
masyarakat mulai 
menyadari bahwa 
perempuan pun juga 
dapat 
berpenghasilan 
seperti halnya laki-
laki. 

Partisipasi 
perempuan dalam 
keluarga pun mulai 
meningkat setelah 
menjadi anggota 
Pokdakan Minasari, 
tidak hanya 
bertindak sebagai 
ibu rumah tangga, 
namun juga 
berpartisipasi dalam 
peningkatan 
ekonomi keluarga. 

Perempuan sudah 
dapat menunjukkan 
kontrol/kuasa di 
tingkat rumah 
tangga dengan 
penghasilan 
tambahannya.   
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Lampiran 7: Foto- foto Hasil Penelitian  

POKDAKAN MINASARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Plakat Pokdakan Minasari 

(diambil pada tanggal 15 Februari pukul 14.00 WIB) 

Dokumentasi Pribadi 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Kolam kelompok Pokdakan Minasari tampak dari depan 

(diambil pada tanggal 15 Februari 2014 pukul 14.00 WIB) 

Dokumentasi Pribadi 
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Foto Kolam Kelompok 

(diambil pada tanggal 15 Februari 2014 pukul 14.00 WIB) 

Dokumentasi Pribadi 

 

 

Foto Kegiatan Gotong Royong 

(diambil pada tanggal 22 Februari pukul 16.00 WIB) 

Dokumentasi Pribadi 
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FOTO KOLAM ANGGOTA 

 

 

 

  

 

Kolam Ibu Sri Wahyuni Ekowati 

(diambil pada tanggal 2 Maret 2014 pukul 15.00 WIB) 

Dokumentasi Pribadi 
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Kolam Sri Nuryai S.M 

(diambil pada tanggal 2 maret 2014 pukul 16.00 WIB) 

Dokumentasi Pribadi 
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Kolam Ibu AninYulistina 

(diambil pada tanggal 10 Maret 2014 pukul 15.00 WIB) 

Dokumentasi Pribadi 

 

Kolam Ibu Mujiyati 

(diambil pada tanggal 10 Maret 2014 pukul 16.30 WIB) 

Dokumentasi Pribadi 
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