
  Umpan Balik
Hasil Kunjungan Lapangan Kabupaten Ngada 

   

  PILOT PROGRAM PNPM AGRIBISNIS PERDESAAN

 

Berikut adalah rekomendasi hasil kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Sp. Monev. SADI Provinsi NTT: 

FOKUS  MONEV.  Hasil  Analisis dan Rekomendasi 
Evaluasi hasil penggalian 
gagasan 
Metode: FGD 
Partisipan: Pendamping 
Lokal dan FK AP  

Waktu  untuk  PAGAS  singkat, 
sehingga  tidak  semua masalah bisa 
digali 
 

Analisa: Waktu penggalian gagasan dirasa terlalu singkat sehingga 
hasil  penggalian  gagasan  kurang  tajam  untuk  memotret 
permasalahan  dan  potensi  agribisnis  yang  akan  dikembangkan di 
lokasi  pilot  program.  Beberapa  hal  yang  menyebabkan  kurang 
tajamnya proses penggalian gagasan di lokasi pilot program adalah: 
• Kapasitas kader untuk memfasilitasi proses penggalian gagasan 

masih  lemah. Kapasitas yang dimaksud adalah kapasitas dalam 
ketrampilan memfasilitasi, pemahaman mengenai alat kaji PRA, 
dan  atau  pemahaman  mengenai  konsep  pengembangan 
agribisnis; 

• Data  permasalahan  dan  potensi  terjebak  hanya  pada momen 
penggalian  gagasan  hanya  dilakukan  sekali.  Proses  penggalian 
gagasan melalui alat kaji pra masih belum diambil dari data dan 
kajian  lain  bersama masyarakat  untuk menggali  permasalahan 
agribisnis  yang  lebih  mendalam.  Contoh:  statistk 
desa/kecamatan,  hasil  FGD,  hasil  observasi,  hasil  wawancara 
dan lainnya. 

Rekomendasi: 
• Fas.Kab dan Sp. SADI diharapkan memberi penguatan kapasitas 

bagi pelaku di lapangan dalam hal penguasaan alat kaji PRA dan 
wacana mengenai model pengembangan agribisnis disesuaikan 
dengan potensi yang ada di wilayah yang bersangkutan; 

• Fas.Kab  dan  Sp.  SADI  mendorong  pelaku  di  lapangan  untuk 
memperkaya  data  penggalian  gagasan  melalui  forum‐forum 
tidak  resmi  dan  melalui  data  sekunder  pendukung  kegiatan 
penyusunan perencanaan strategis desa dalam bidang agribisnis 
dalam rangka persiapan penyusunan RPJM Desa.  

 
  Masyarakat yang hadir pada PAGAS 

tidak hanya petani, sehingga petani 
hanya berdiam diri (pasif), selain itu 
intervensi  Pemerintah  Desa  dirasa 
masih cenderung mendominasi 
 

Analisa: dari hasil diskusi, observasi dan pengkajian,  forum‐forum 
resmi  pada  proses  penggalian  gagasan  pada  tahapan  PNPM 
Agribisnis Perdesaan masih belum mampu memberikan gambaran 
yang  mendalam  mengenai  permasalahan  dan  potensi  agribisnis 
serta strategi penyelesaian masalah. Proses PAGAS yang dilakukan 
oleh  Fasilitator pada umumnya dihadiri oleh masyarakat umum  ‐
heterogen‐, tidak semua bekerja sebagai petani. Sementara petani 
yang  seharusnya  berbicara  untuk  mengungkap  permasalahan 
terkadang malu atau enggan berbicara tentang permasalahan yang 
mereka alami.  
Rekomendasi: 
• Fas.Kab  dan  Sp.  SADI  memberikan  penguatan  kapasitas  bagi 

pelaku  di  lapangan  dalam  hal  penguasaan  alat  kaji  PRA  dan 
wacana  model  pengembangan  agribisnis  bagi  pelaku  di 
lapangan; 

• Fas.Kab  dan  Sp.  SADI  mendorong  pelaku  di  lapangan  untuk 
memperkaya  data  penggalian  gagasan  melalui  forum‐forum 
tidak  resmi  dan melalui  data  sekunder  lain  yang mendukung 
kegiatan penyusunan perencanaan strategis desa dalam bidang 
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FOKUS  MONEV.  Hasil  Analisis dan Rekomendasi 
agribisnis di kelompok‐kelompok tani. 

 
  Pemahaman  petani  tentang 

program  dan  tingkat  pendidikan 
petani masih sangat rendah 
 

Analisa:  dari  umpan  balik  oleh  Pendamping  Lokal,  terungkap 
bahwa tingkat pendidikan petani masih sangat rendah, sementara 
itu  juga  belum  didukung  oleh  akses  informasi  dalam  bidang 
pertanian. Ragam keterbatasan tersebut berdampak pada sesuatu 
yang  sebenarnya menjadi  permasalahan  dianggap  bukan  sebagai 
permasalahan oleh masy. Petani. 
Rekomendasi: 
• Fas.Kab dan Sp. SADI perlu mengoptimalkan peran Fasilitator 

untuk  memberikan  transfer  knowledge  terutama  kepada 
kader agribisnis desa; 

• Mengoptimalkan  penggunaan  DOK  pelatihan  masyarakat 
dengan muatan  kurikulum  pelatihan  berdasarkan  atas  hasil 
need  assessment  sesuai dengan  konteks permasalahan  yang 
dihadapi di setiap lokasi;  

• Fas.Kab  dan  Sp.  SADI mendorong  pelaku  di  lapangan  untuk 
bersinergi  dengan  ragam  stakeholder  yang  memiliki  tujuan 
yang  sama  terhadap pengembangan  agribisnis di  lokasi pilot 
program  atau  bahkan  diluar  lokasi  pilot  program  di  tingkat 
Kabupaten (Misal:PUAP, FEATI, PIDRA, YMTM dll). 

  Belum  adanya  dukungan  kualitas 
data potensi agribisnis 
 

Analisa: Dari hasil FGD yang dilakukan, pelaku di  lapangan  (FK‐AP 
dan  Penlok)  masih  merasa  belum  memiliki  kemampuan  untuk 
melakukan  proses  penggalian  data mengenai  potensi  komoditas 
pertanian  yang  ada  di  kelompok  tani.  Sementara,  analisa  data 
potensi komoditas sangat dibutuhkan oleh pemangku kepentingan 
diluar lokasi pilot program, terutama oleh pasar. 
Rekomendasi: 
• Fas.Kab  dan  Sp.  SADI  diharapkan memberikan OJT/IST  kepada 

pelaku di lapangan mengenai bagaimana “teknik investigasi dan 
analisa data  lapangan untuk menjadi sebuah  laporan yang baik 
dan layak dikonsumsi oleh publik. 

 

  Masih  belum menganggap  penting 
manfaat kelompok, paradigma yang 
masih  terbangun  di  kelompok  tani 
adalah  pola  bantuan  yang  bersifat 
charity 
 

Analisa:  Pelaku  di  lapangan  masih  belum  memiliki  kemampuan 
untuk  melakukan  proses  penggalian  data  mengenai  potensi 
komoditas pertanian yang ada di kelompok  tani. Sementara, data 
potensi komoditas sangat dibutuhkan oleh pemangku kepentingan 
diluar lokasi pilot program, terutama oleh pasar. 
Rekomendasi:  Mengoptimalkan  media  informasi  yang  ada  di 
masing‐masing  Kabupaten  melalui  papan  informasi,  mediasi 
kerjasama  dengan  radio  komunitas  atau  radio  formal  untuk 
memberitakan  konsep  dan  filosofi  program  PNPM  Agribisnis 
Perdesaan,  sinergi  dengan  pemangku  kepentingan  dengan  hadir 
dalam pertemuan‐pertemuan yang dilakukan oleh jaringan di lokasi 
pilot  program  dan  alternatif  strategi  lainnya  yang  dapat 
dikembangkan sesuai dengan potensi di masing‐masing Kabupaten. 

  Pemahaman  PL  tentang  Agribisnis 
lemah; 
 

Analisa:  Pelaku  masih  merasa  bahwa  program  PNPM  Agribisnis 
Perdesaan  (SADI) merupakan  program  baru  yang membutuhkan 
pengayaan  baik  dari  segi  ilmu  maupun  ketrampilan  sehingga 
Penlok  dapat  lebih  optimal  dalam  melakukan  proses 
pendampingan.  
Rekomendasi:  
Mengoptimalkan  penggunaan  DOK  pelatihan masyarakat  dengan 
muatan  kurikulum  pelatihan  berdasarkan  atas  hasil  need 
assessment sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi di 
setiap  lokasi,  terutama  dalam  hal  kelemahan  dalam  hal 
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FOKUS  MONEV.  Hasil  Analisis dan Rekomendasi 
penguasaan terhaap isu pengembangan agribisnis 
 

  Tupoksi  Penlok  AP  dan  KAD masih 
belum  menggambarkan  kegiatan‐
kegiatan  pendampingan  kelompok 
tani; 
 

Analisa:  Pelaku  di  lapangan  masih  merasa  bahwa  tupoksi  yang 
selama  ini  menjadi  tanggungjawab  masih  kabur  dan  perlu 
dikontekstualisasikan dengan isu agribisnis.  
Rekomendasi:  Pelaku  di  tk.  Propinsi  dan  Kabupaten  melakukan 
konsolidasi  untuk  merumuskan  tupoksi  penlok  dan  kader  yang 
kontekstual  dengan  bidang  agribisnis  dan  menjadi  rekomendasi 
kepada pihak NMC. 
 

Hasil MAD III Kec. Aimere  Hasil  MAD  III:  Judul  dalam  usulan 
kegiatan  prioritas  terdanai  masih 
sebatas  sub‐agribisnis. Berdasarkan 
atas  diskusi  dengan  FK  Agribisnis 
Perdesaan, ada indikasi bahwa judul 
dalam  proposal  belum  sesuai 
dengan  isi  proposal  desa  prioritas 
terdanai.  Dampak  di  masa  depan 
adalah  kemungkinan  adanya 
permasalahan  ketika  dilakukan 
audit oleh pihak ketiga, misal: BPKP, 
Bank Dunia dan lainnya. 

Fas.Kab mendorong FK AP dan Pendamping Lokal untuk melakukan 
konsolidasi dan  review  terhadap kelompok  tani prioritas  terdanai 
sesuai  hasil  MAD  III  untuk  mengharmonisasikan  Antara  judul 
usulan  kegiatan  sesuai  dengan  isi  proposal  kegiatan  yang 
diharapkan oleh program. 

Baseline potret 
kelembagaan kelompok 
tani di Kec. Aimere. 
Metode: Diskusi Informal 
Responden: Ketua dan 
anggota kelompok tani 
Wonga Wale, RT 08 Kel. 
Foa, Kec. Aimere 

Salah  satu  kendala  utama  dalam 
pengembangan  agribisnis  –
terutama  dalam  komoditas  Jambu 
Mente  di  Kec.  Aimere  adalah 
berkaitan  dengan  lemahnya 
soliditas  anggota  dan  kelembagaan 
kelompok  tani.  Misal:  dinamika 
kelompok,  kepemimpinan,  dan 
manajemen administrasi.  

FK AP mendampingi dan membekali Penlok dan TPK untuk mencari 
BDSP  yang  berkompeten  dalam  hal  pengembangan  kelembagaan 
dan pengorganisasian kelompok tani. 

 
 
 
 
Kupang, 26 September 2008 
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