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Alur Tahapan Kegiatan
PNPM Agribisnis Perdesaan

Alur tahapan PNPM Agribisnis Perdesaan sejalan
dan seiring dengan alur tahapan PNPM Mandiri
Perdesaan, yang memiliki tahapan-tahapan:
diseminasi dan sosialisasi informasi, perencanaan
partisipatif, seleksi usulan kegiatan di tingkat Desa
dan Kecamatan, pelaksanaan kegiatan,
akuntabilitas dan laporan perkemba, (ii) usulan
kegiatan yang didanai BLM adalah usulan yang
terkait dengan agribisnis perdesaan, dan (iii)
adanya Pertemuan Khusus Kabupaten (setelah
dilaksanakan MAD Prioritas usulan) dimaksudkan
untuk membahas aspek-aspek yang spesifik
tentang kegiatan agribisnis yang diusulkan oleh
masyarakat, dan sekaligus sinkronisasi dan
koordinasi kegiatan PNPM AP dengan 2 (dua) sub
program lainnya dalam SADI yaitu ACIAR dan IFC.

Beberapa penjelasan umum tahapan kegiatan
yaitu sebagai berikut:

>Diseminasi informasi dan sosialisasi dilakukan
secara formal maupun informal. Secara formal
pada umumnya dilakukan melalui lokakarya dari
tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan sampai
ke tingkat Desa/Dusun. Tujuannya untuk
mendiseminasikan informasi  mengenai program
dan sebagai bagian dari transparansi kegiatan.

>Perencanaan partisipatif tingkat Dusun, Desa,
dan Kecamatan, secara partisipatif dan
transparan masyarakat desa memilih kader
pemberdayaan agribisnis desa untuk
mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan
partisipatif dalam pengembangan kegiatan
agribisnis di tingkat desa. Para kader mengelola
pertemuan kelompok tani untuk membahas
kebutuhan dan prioritas masalah pengembangan
dan pembangunan agribisnis di desa sesuai
dengan alur perencanaan yang diatur dalam
ketetapan Permendagri No. 66 Tahun 2007.
Masyarakat kemudian menentukan pilihan jenis
kegiatan pengembangan agribisnis yang
diharapkan dapat didanai. PNPM Agribisnis
Perdesaan menyediakan kebutuhan konsultan di
tiingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan
nasional untuk mendukung kegiatan
perencanaan partisipatif yang diselenggarakan
oleh masyarakat perdesaan.

>Seleksi usulan kegiatan di tingkat Desa dan
Kecamatan, masyarakat yang tergabung dalam
kelompok-kelompok tani melakukan
musyawarah secara dialogis di tingkat Desa dan
Kecamatan untuk memutuskan usulan kegiatan.
Musyawarah terbuka bagi siapapun -tanpa
terkecuali-. Forum-forum Desa akan
mendialogkan dan memutuskan usulan kegiatan
yang akan terdanai secara transparan dan
akuntabel. Usulan kegiatan bersifat open menu
mulai dari kegiatan pengembangan agribisnis
hulu sampai dengan kegiatan agribisnis hilir.
Semua untuk investasi produktif pengembangan

agribisnis di tingkat desa. Kecuali yang tercantum
dalam daftar larangan.

>Pelaksanaan kegiatan, dalam pertemuan
masyarakat memilih anggota untuk menjadi tim
pelaksana dan pengelola kegiatan sesuai usulan
Desa. Jajaran Konsultan mendampingi dan
memberikan konsultasi terhadap mereka dalam
hal desain pengembangan agribisnis,
penganggaran, verifikasi mutu dan supervisi.

>Akuntabilitas dan laporan perkembangan,
selama pelaksanaan kegiatan, tim pelaksana

kegiatan (TPK) diharuskan memberikan
laporan pekembangan kegiatan dua kali
dalam pertemuan terbuka di Desa yakni
sebelum proses pencairan dana tahap
berikut dan pada saat serah terima kegiatan
yang telah diselesaikan kepada forum
masyarakat di Desa dan kelembagaan
swadaya masyarakat desa yang khusus
berfungsi sebagai badan operasional dan
pemeliharaan kegiatan.


