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Gambaran Umum 
Ringkasan Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan 
yang telah dilakukan di keempat provinsi target SADI kepada mitra SADI dalam periode 
bulan berjalan. Informasi kegiatan-kegiatan SADI yang akan datang dapat dilihat pada 
Kalender Kegiatan SADI. 
 
Kabar SADI edisi kali memberikan gambaran umum tentang kegiatan-kegiatan terkini, dan 
informasi terperinci tentang rencana-rencana kegiatan yang menjadi pelengkap Kalender 
Kegiatan Tiga Bulanan SADI. Edisi kali ini mencakup berbagai kegiatan di bulan Juli dan 
Agustus yang didominasi oleh persiapan pertemuan PCC yang dilaksanakan pada tanggal 21 
Agustus 2008. 
 
 
Kegiatan-Kegiatan Utama 
 
Tim SADI telah merampungkan sejumlah kegiatan penting selama bulan Juli dan Agustus 
2008 sebagai berikut: 
• Staf dari seluruh subprogram SADI dan para konsultan PNPM-AP bekerja bersama di 

Mataram, NTB, selama satu minggu pada bulan Juli, untuk mengembangkan sebuah 
proses pengumpulan sumberdaya dan dukungan bagi proyek-proyek masyarakat PNPM-
AP.  Tim ini berhasil menghasilkan sebuah daftar awal tentang mekanisme dukungan 
bagi proyek-proyek PNPM-AP di NTB, dan sebuah rekomendasi strategi yang jelas untuk 
pengembangan daftar yang sama di ketiga provinsi SADI lainnya. 

• Mr. Stephen Smith, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia, beserta Bapak 
Hassan Wirayuda, Menteri Luar Negeri Indonesia, mengunjungi lokasi mitra program 
SADI pada tanggal 12 Agustus 2008.  Mereka memperoleh penjelasan tentang berbagai 
kegiatan SADI yang terkait dengan program pengembangan komoditas kakao di lokasi 
pabrik PT Mars Symbioscience, salah satu anggota forum Cocoa Sustainability 
Partnership yang didukung oleh SADI, termasuk diskusi tentang permasalahan budidaya 
kakao dengan sekelompok petani kakao yang bertempat di kebun kakao yang ada di 
lokasi pabrik. 

• Laporan Perkembangan Semi Tahunan (SPR) berhasil dirampungkan dimana laporan ini 
mencakup berbagai kegiatan untuk periode Januari hingga Juni 2008.  Sebuah data terkini 
untuk masing-masing provinsi beserta table hasil M&E yang lengkap dimasukkan ke 
dalam SPR, dan akan menjadi bagian wajib mulai dari pelaporan edisi ini. 

• Tim SADI mempersiapkan AWPB (Rencana Kerja dan Anggaran) untuk tahun 2009, 
selama bulan Agustus dengan memanfaatkan masukan dari Tim Koordinasi Provinsi 
(PCT), dan mengajukannya ke Program Coordinating Committee (PCC) di tingkat 
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nasional untuk dibahas di dalam pertemuan yang diadakan pada tanggal 21 Agustus 2008, 
yang bertempat di Hotel Park Lane Hotel, Jakarta.  
 

Pertemuan PCC di bulan Agustus ini merupakan pertemuan PCC yang ketiga. Sebagaimana 
pertemuan sebelumnya, pihak BAPPENAS dan AusAID secara bersama-sama memimpin 
pertemuan yang dihadiri oleh para anggota yang mewakili berbagai stakeholder SADI di 
tingkat nasional maupun provinsi. Tujuan pertemuan ini adalah untuk mengkaji 
perkembangan program SADI dan membahas AWPB 2009.  Berbagai pembahasan ekstensif 
terjadi atas SPR dan temuan BAPPENAS dari kunjungan monitoring mereka di NTB dan 
Sultra. Selain itu, turut dibahas tentang rencana pengkajian Fase I SADI yang akan 
dilaksanakan pada bulan Nopember-Desember; pengkajian BBP2TP atas Subprogram 3; dan 
hasil pengkajian ACIAR atas Komisi Teknologi Provinsi dan rencana pengembangannya. 
 
Lokakarya di Lombok yang dilaksanakan pada bulan Juli merupakan sebuah kegiatan yang 
penting di dalam perumusan mekanisme kolaborasi yang praktis dan konkrit antar ketiga 
subprogram. Selain itu juga dicapai kesepakatan tambahan terkait dengan peningkatan 
kerjasama antar subprogram melalui keikutsertaan dan dukungan teknis oleh para staf 
Subprorgram 2 dan 3 di dalam serangkaian pertemuan PNPM-AP tingkat kabupaten untuk 
membahas aspek-aspek teknis proposal desa oleh tim pengkaji kegiatan PNPM-AP. Hal lain 
yang disepakati adalah kerjasama lebih lanjut untuk mengembangkan daftar BDS (Business 
Development Service) yang memenuhi syarat untuk mendukung kelompok-kelompok petani 
berdasarkan daftar proposal kegiatan yang telah ada. Kesepakatan juga dicapai tentang 
pelaksanaan kunjungan bersama oleh pihak SP2 dan SP3 ke Badan Litbang Kacang-
Kacangan dan Umbi-umbian (Balitkabi) di Malang dan kegiatan ujicoba oleh SP2 dan SP3 
terkait dengan bibit varietas kacang tanah unggulan terbaru di NTB yang akan memasuki 
tahap perluasan ujicoba. 
 
 
Subprogram 1:  Peningkatan Produksi dan Pemasaran Petani Kecil (PNPM-AP) 
 
Kegiatan-kegiatan utama yang dilaksanakan selama periode pelaporan ini adalah: 
• Berpartisipasi di dalam Lokakarya di Lombok pada bulan Juli dan berperan di dalam 

pelaksanaan kegiatan serupa di provinsi lainnya, manajemen SP1 mempersiapkan laporan 
keuangan SP1. 

• Merevisi AWPB 2009 SP1 berdasarkan masukan dari kegiatan konsultasi tingkat 
provinsi. 

• Bersama dengan tim SADI mempersiapkan kunjungan tingkat menteri di PT. Mars 
Symbioscience  di Makassar. 

• Melakukan pertemuan (bersama dengan PD SADI) dengan pihak staf senior Deptan 
untuk mengkoordinasikan kegiatan SADI dan PUAP. 

• Bertemu dengan PMD untuk memastikan bahwa siklus dana BLM dapat dipenuhi di 
dalam tahun anggaran yang dipersyaratkan. 

• Berpartisipasi di dalam pertemuan PCC di Jakarta.  
• Melaksanakan revisi atas AWPB 2009 berdasarkan rekomendasi pertemuan PCC. 
 
Kegiatan lapangan PNPM-AP di seluruh wilayah provinsi sasaran SADI selama bulan 
Agustus 2008 telah berada pada tahap penyelesaian proses perencanaan lapangan. 
Keterlambatan pencairan dana operasional kegiatan (DOK) berdampak yang cukup kuat 
terhadap proses ini di sejumlah provinsi:  NTB dan NTT telah merampungkan 100% tahapan 
proses perencanaan tingkat desa (penulisan proposal, verifikasi proposal, musyawarah antar 
desa 1 dan musyawarah antar desa 2), walaupun ternyata hanya 10% dari DOK yang telah 
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dicairkan di NTB dan 30% di NTT.  Sulsel dan Sultra tidak mencapai kemajuan sama sekali 
karena tidak tersedianya dana DOK.  Permasalahan yang dapat dipahami ini telah 
menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang serius di kedua provinsi ini, dan 
berdampak pada kemampuan PNPM-AP untuk menyalurkan dana BLM selama tahun 2009 
(dan tentunya pada keberhasilan pelaksanaan program) kecuali jika permasalahan ini bisa 
diselesaikan sesegera mungkin.  
 
Pada saat ini, sebanyak 183 proposal masyarakat telah dikumpulkan di Sulsel, 141 proposal 
di Sultra, 344 proposal di NTB dan 185 proposal di NTT, dengan jumlah keseluruhan 
sebanyak 853 proposal masyarakat.  Proposal yang diajukan utamanya berupa kegiatan 
pelatihan dan investasi fisik untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan tentang produksi, 
penanganan pasca panen, dan pemasaran berbagai macam komoditas. 
 
Para staf utama PNPM-AP berpartisipasi di dalam kegiatan pelatihan di kantor SADI di 
Makassar tentang pengelolaan database yang didesain untuk kebutuhan mereka oleh 
konsultan PMO.  Database ini didesain untuk mendukung kegiatan monitoring & evaluasi 
subprogram sebagai upaya untuk memperkuat subprogram dan kapasitas manajemen program 
secara keseluruhan. 
 
Rencana kegiatan utama Subprogram 1 untuk bulan September akan mencakup kegiatan 
monitoring terhadap penyaluran: 
• DOK. 
• Pembayaran gaji para FK-AP dan konsultan lapangan. 
• Ketersediaan biaya perjalanan konsultan lapangan. 
• Ketersediaan anggaran operasional kantor bagi konsultan nasional dan provinsi. 
 
Kegiatan lain yang direncanakan adalah: pemberian dukungan kepada para konsultan 
lapangan untuk mempersiapkan daftar panjang dan daftar singkat lembaga BDS; menghadiri 
pertemuan pengkajian tingkat kabupaten, membantu persiapan penyaluran BLM (Bantuan 
Langsung Masyarakat); monitoring persiapan pelaksanaan studi data dasar; dan menghadiri 
lokakarya sosialisasi SADI yang dijadwalkan oleh PMD untuk dilaksanakan pada 
pertengahan bulan September 2008.  
 
 
Subprogram 2: Pengembangan Sektor Swasta (IFC-SADI) 
 
Kegiatan-kegiatan utama IFC selama bulan Juli dan Agustus adalah sebagai berikut: 
• Berpartisipasi (para REDC) di dalam lokakarya di Lombok untuk mengembangkan 

mekanisme dan proses yang layak untuk mengidentifikasi lembaga BDS yang sesuai 
dengan kebutuhan proposal kelompok petani PNPM-AP. 

• Memfasilitasi perusahaan unggulan untuk melaksanakan pelatihan peningkatan mutu dan 
fermentasi kakao di Sulawesi Tenggara, yang dilanjutkan dengan sebuah lokakarya 
tentang akses ke pasar untuk para kelompok petani.   

• Melaksanakan lokakarya tentang Pembiayaan Rantai Pasokan yang Berkelanjutan di 
Jakarta, dimana kakao merupakan komoditas prioritas, dengan tujuan untuk membangun 
perspektif multi-stakeholder tentang Pembiayaan Rantai Pasokan yang Berkelanjutan dan 
pendesiminasian informasi tentang peran lembaga keuangan sebagai pelaku Pembiayaan 
Rantai Pasokan yang Berkelanjutan. Lokakarya ini diikuti oleh sejumlah perusahaan 
unggulan potensial untuk kakao, para petani, pedagang local dan lembaga keuangan yang 
bekerja di seluruh wilayah Indonesia. 

• Melaksanakan sosialisasi ujicoba sistem resi gudang untuk komoditas jagung di Sulsel. 
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• Penugasan konsultan untuk Proyek Pengembangan Model Asuransi Indeks Cuaca. Crop. 
Proyek ini merupakan sebuah simulasi hubungan antara tingkat panenan dan curah hujan. 
Model ini dapat mengindikasikan tingkat risiko curah hujan dan diharapkan menjadi 
masukan utama di dalam pengembangan skema asuransi indeks cuaca. 

• Pengembangan kegiatan pengkajian BEE-spesifik-pertanian yang mencakup pemetaan 
para stakeholder, pengenalan awal atas permasalahan peraturan dan kelembagaan 
sebagaimana permasalahan tentang kesenjangan akses informasi, kelangkaan prasarana 
pedesaan dan keberadaan berbagai peraturan daerah yang mempengaruhi mutu 
komoditas, permasalah aliran informasi dan harga di dalam rantai pasokan. 

• Melanjutkan untuk menyediakan dukungan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi 
para petani kakao di Sultra maupun untuk para petani kacang tanah di NTB sebagai 
bagian dukungan kepada pihak perusahaan unggulan yang terlibat, dan melanjutkan 
pengidentifikasian  atas perusahaan unggulan yang potensial untuk pengembangan kakao 
dan jagung di Sulsel dan NTT.  

• Terkait dengan dukungan terhadap kegiatan lintas subprogram bersama dengan pihak SP1 
dan SP3, IFC menyediakan daftar panjang lembaga BDS yang pada saat ini telah terlibat 
secara aktif di masing-masing provinsi kepada pihak PNPM AP; berkolaborasi dengan 
pihak ACIAR-SADI dan Garuda Food tentang pelaksanaan ujicoba varietas kacang 
unggulan baru di Kabupaten Lombok Tengah, NTB; berpartsipasi di dalam lokakarya 
ACIAR-SADI tentang rencana proyek kacang tanah dan kacang hijau, dan terlibat di 
dalam Program Kerjasama SP3 untuk melaksanakan kunjungan ke Badan Litbang 
Kacang-Kacang dan Ubi-Ubi (Balitkabi) di Malang.  

• Para staf utama IFC-SADI berpartsiipasi di dalam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan 
di kantor SADI di Makassar tentang pengelolaan database yang didesain untuk kebutuhan 
mereka oleh konsultan PMO.  Database ini didesain untuk mendukung kegiatan 
monitoring & evaluasi subprogram sebagai upaya untuk memperkuat subprogram dan 
kapasitas manajemen program secara keseluruhan. 

 
Kegiatan-kegiatan utama pada bulan September akan meliputi tindak lanjut atas pelaksanan 
Kesepakatan Kerjasama dengan para perusahaan unggulan di Sultra dan NTB; pelaksanaan 
kolaborasi dengan salah satu perusahaan unggulan untuk melaksanakan pengkajian atas 
kebutuhan mesin pengering di dalam rantai pasokan komoditas pertanian terpilih; 
pengumpulan data curah hujan untuk memutuskan wilayah pelaksanaan kegiatan ujicoba 
asuransi indeks cuaca; proses pemilihan konsultan untuk pengembangan model asuransi 
indeks cuaca dan pengkajian BEE spesifik pertanian, menghadiri pertemuan PNPM tingkat 
kabupaten untuk menyediakan dukungan teknis di dalam pemilihan proposal desa, 
 membantu PNPM di dalam pengevaluasian akhir lembaga BDS, dan melanjutkan dukungan 
terhadap pelaksanakan kegiatan ACIAR-SADI di wilayah kerja SADI. 
 
 
Subprogram 3: Dukungan terhadap Penelitian Terapan Berbasis Pasar (ACIAR-SADI) 
 
Sebagai tembahan terhadap pengelolaan yang sementara berlangsung atas 20 kegiatan R&D 
terapan yang ada pada saat ini, maka kegiatan-kegiatan utama pada bulan Juli 2008 
mencakup kunjungan oleh sejumlah tim yang terkait dengan kegiatan penelitian atas 
komoditas jeruk, kopi, kakao dan ternak babi, pengkajian proposal perluasan kegiatan 
ujicoba, kunjungan kerjasama ke ICCRI, sosialisasi dan perampungan dana penelitian 
kolaboratif bersaing, perampungan laporan pengkajian kapasitas Komisi Teknologi Provinsi, 
dan menghadiri lokakarya di Mataram untuk mendukung kegiatan SP1, serta perampungan 
Laporan Perkembangan Semi Tahunan beserta laporan keuangan terkait. 
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Rincian kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus 2008 adalah sebagai 
berikut: 
• Berpartisipasi di dalam lokakarya Lombok untuk mengembangkan mekanisme dan proses 

yang layak di dalam pengidentifikasian lembaga BDS yang sesuai dengan kebutuhan 
proposal kelompok petani PNPM-AP. 

• Pelaksanaan lokakarya oleh BBP2TP tentang pengkajian perkembangan ACIAR-SADI; 
• Kunjungan sejumlah tim untuk pelaksanaan penelitian atas komoditas jeruk, kopi, kakao, 

ternak babi, padi, mangga/rambutan, hambatan budidaya laut, budidaya air tawar dan 
ternak sapi;   

• Kunjungan pengevaluasian dan monitoring proyek-proyek ACIAR-SADI oleh Manajer 
Program Agribisnis ACIAR Canberra;  

• Lokakarya perencanaan pelaksanaan perluasan kegiatan ujicoba bersama Tim Inovasi di 
masing-masing BPTP;  

• Program Kerjasama (program pembelajaran kepada para peneliti tingkat provinsi tentang 
berbagai program penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian tingkat pusat)  
yang berupa kunjungan ke ICCRI (Juli) dan Balitkabi di Malang (Agustus);  

• Pemaparan laporan pengkajian Komisi Teknologi provinsi pada pertemuan PCC;  
• Pelaksnaan pelatihan tentang Pengkomunikasian Pengetahuan, di Bogor, untuk BBP2TP, 

BPTP dan FORDA; 
• Socialisasi, pengkajian dan perampungan proposal Dana Penelitian Kolaboratif Bersaing 

(CCRG) yang akan didanai oleh ACIAR-SADI; 
• Perampungan Laporan Perkembangan Semitahunan dan Laporan Keuangan terkait. 
 
Terkait dengan pengembangan hubungan dengan program lainnya, ACIAR-SADI 
melaksanakan pertemuan dengan pihak Bank Dunia untuk membahas kolaborasi antara 
ACIAR-SADI dan FEATI dan rancangan proyek SMARTD. ACIAR-SADI juga memberikan 
pemaparan di dalam lokakarya FEATI tentang rencana ACIAR-SADI untuk melakukan 
pengevaluasian terhadap keefektifan media dan materi penyuluhan. 
 
 
Kantor Manajemen Program  
 
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus 2008 adalah sebagai 
berikut: 

• Supervisi terhadap pengembangan database dan website SADI. Konsultan yang 
direkrut telh merampungkan versi ujicoba dari website dan database. PMO pada saat 
ini sementara melakukan pengkoordinasian pemasukan data dari seluruh subprogram 
dan mengorganisir pelatihan untuk para staf terkait dari setiap subprogram, Bappeda 
tingkat provinsi dan pihak PMD.  

• PMO melakukan revisi terhadap format Laporan Perkembangan Semitahunan untuk 
mengkonsolidasi seluruh informasi dan laporan utama SADI dengan tujuan untuk 
meningkatkan manfaat laporan tersebut bagi para stakeholder.  Format versi revisi 
yang lebih terperinci diselesaikan dan diajukan pada akhir bulan Juli 2008. 

• Mengorganisir publikasi sejumlah laporan penelitian dan konsultansi ACIAR dan 
IFC, termasuk laporan tentang Lobster, Kayu Jati dan Jeruk, serta melakukan 
pendistribusian ke seluruh stakeholder SADI di tingkat nasional, provinsi dan 
kabupaten.   

• Mengkoordinasikan perampungan penyiapan ruangan kantor di Sultra dan NTB as 
beserta penyelesaian pemasangan koneksi internet di keempat Bappeda provinsi. 

• Melakukan pengorganisasian persiapan kunjungan Menteri Luar Negeri Australia dan 
Indonesia ke lokasi pabrik PT. Mars Symbioscience (EFFEM). 
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• Merampungkan pembuatan Laporan Perkembangan Semitahunan SADI yang 
keempat dan AWPB 2009 yang termasuk pengkajian atas laporan-laporan 
subprogram, penulisan overview, dan penerjemahan seluruh materi ke dalam Bahasa 
Indonesia. Format SPR yang ada pada saat ini menggabungkan seluruh jenis laporan 
perkembangan semitahunan: Laporan Keuangan Terkonsolidasi, Laporan 
Perkembangan Semitahunan, dan Laporan Monitoring dan Evaluasi. 

• Penyiapan dan pengorganisasian pertemuan PCC di Jakarta, yang meliputi persiapan 
logistic, jasa penerjemahan simultan, penyiapan keikutsertaan perwakilan dari 
Bappeda tingkat provinsi, dan penyiapan materi-materi pertemuan dalam Bahasa 
Indonesia dan Inggris.  

• Mewakili AusAID di dalam pertemuan koodinasi donor tingkat provinsi di Kupang, 
NTT. 

• Bertemu (bersama dengan Manajer SP1) dengan pihak PMD untuk menyelesaikan 
sejumlah permasalahan yang ditemui di dalam pelaksanaan kegiatan SP1. 

 
 
Kegiatan-Kegiatan yang Akan Datang: 

 
• Perampungan AWPB 2009 untuk memasukkan rekomendasi yang dihasilkan oleh 

pertemuan PCC tentang revisi terhadap kerangka waktu kegiatan dan anggaran 
subprogram hingga Desember 2008. Rancangan AWPB 2009 yang ada pada saat ini 
hanya meliputi kegiatan dan anggaran hingga bulan Juni 2009, sesuai dengan jadwal 
berakhirnya Fase I. 

• Penyelesaian dan peresmian database dan website SADI. 
• Perekrutan Communication Officer dan Program Officer SADI. 
 
 

Daftar Singkatan 
 
ACIAR Australian Center for International Agricultural Research 
AusAID Australian Agency for International Development 
AWPB Annual Workplan and Budget (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) 
Balitkabi Badan Litbang Kacang-kacangan dan Umbi-umbian 
BAPPENAS Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional 
BBP2TP Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian 
BDS Business Development Service (Jasa Pengembangan Bisnis) 
BEE Business Enabling Environment (Linkungan Pendukung Dunia Usaha) 
BLM Bantuan Langsung Masyarakat 
BPTP Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 
CCRG Colaborative Competitive Research Grants (Dana Penelitian Kolaboratif 

Kompetitif) 
Deptan Departemen Pertanian 
DOK Dana Operasional Kecamatan 
FEATI Farmer Empowerment Through Agriculture Technology and Information 
FK-AP Fasilitator Kecamatan-Agribisnis Perdesaan 
FORDA Forestry Research and Development Agency (Lembaga Penelitian dan 

Pengembangan Kehutanan) 
ICCRI Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute (Pusat Penelitian Kopi 

dan Kakao Indonesia 
IFC International Finance Corperation 
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M&E Monitoring & Evaluasi 
NTB Nusa Tenggara Barat 
NTT Nusa Tenggara Timur 
PCC Program Coordinating Committee (Komite Pengarah Program) 
PCT Provincial Coordination Team (Tim Koordinasi Provinsi) 
PD Program Director 
PMD Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jendral 
PMO Program Management Office (Kantor Manajemen Program) 
PNPM-AP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Agribusiness Perdesaan 
PUAP Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan 
R&D Research & Development (Penelitian dan Pengembangan) 
REDC Regional Enterprise Development Coordinator, IFC 
SADI Smallholder Agribusiness Development Initiative 
SP Subprogram 
SPR Semi-annual Progress Report (Laporan Perkembangan Semi-tahunan) 
Sulsel Sulawesi Selatan 
Sultra Sulawesi Tenggara 

 


