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Sumber dan Pengelolaan Dana
PNPM Agribisnis Perdesaan

PNPM Agribisnis Perdesaan
merupakan program pemerintah
dengan dana yang berasal dari grant
pemerintah Australia, Nomor
TF057097.

PNPM Agribisnis Perdesaan
menyediakan dana langsung dari
Pusat dan disalurkan ke rekening
kolektif desa yang berada di
kecamatan lokasi pilot program.
Masyarakat yang desa yang
tergabung dalam kelompok tani
dapat mengelola dana tersebut
sebagai stimulan dalam upaya
pembangunan dan pengembangan
kegiatan agribisnis  yang
berkelanjutan.

Mekanisme Penyaluran dan
Pencairan Dana > Mekanisme
penyaluran dan pencairan dana BLM
PNPM Agribisnis Perdesaan
mengikuti mekanisme  PNPM
Mandiri Perdesaan.

Dana Operasional UPK  dan Tim
Pelaksana Kegiatan> Untuk
membiayai kebutuhan operasional
kegiatan TPK (Tim Pengelola
Kegiatan) di tingkat desa dan UPK
(Unit Pengelola Kegiatan) di tingkat
Kecamatan, namun tetap didorong
pada semangat keswadayaan
masyarakat. Untuk menumbuhkan
keswadayaan tersebut diberikan
bantuan dana yang bersifat stimulan
dari PNPM Agribisnis Perdesaan.
Dana operasional UPK sebesar
maksimal 2% (dua persen) dari dana
bantuan PNPM Agribisnis Perdesaan
yang dialokasikan di Kecamatan
tersebut.
Dana operasional desa/TPK maksimal
3% (tiga persen) dari dana PNPM

Sistem aliran dana PNPM Agribisnis Perdesaan
kepada kelompok masyarakat petani di perdesaan.

Profil Pendanaan

Agribisnis Perdesaan yang dialokasikan
untuk desa yang bersangkutan.

Dana BLM, dialokasikan untuk kegiatan
dengan kriteria (1) lebih bermanfaat bagi
masyarakat petani miskin; (2) mendesak
dilaksanakan untuk mendorong
peningkatan pendapatan petani; (3)
sederhana, bisa dikerjakan oleh
masyarakat; (4) didukung oleh sumber
daya yang ada di masyarakat; (5) memiliki
potensi untuk dikembangkan dan
berkelanjutan;  (6) bukan merupakan
pemenuhan kebutuhan individu secara
langsung; (7) meningkatkan kapasitas
teknis dengan membuka kesempatan
petani untuk mencoba teknologi baru; (8)
memecahkan masalah yang dihadapi
termasuk masalah rendahnya
produktivitas sampai sistem pemasaran
yang adil; (9) memberi kesempatan
masyarakat untuk meningkatkan

pengetahuan tentang pertanian sejak
dari penyediaan input, produksi
sampai pada pemasaran; (10)
memberi kesempatan untuk kegiatan-
kegiatan yang dapat ditopang oleh
pihak luar; (11) kegiatan lain yang
relevan dengan peningkatan produksi
dan pemasaran hasil pertanian serta
mampu meningkatkan pendapatan
dan kesejahteraan petani miskin
pedesaan.
Penyaluran dana BLM kepada
masyarakat harus sesuai dengan
dokumen yang dikirimkan ke Pusat
sehingga mampermudah penelusuran
dalam kaitannya dengan transparansi
dan akuntabilitas penggunaan dana
kepada publik.

 “Control oil and you control the nations,
    Control food and you control the people”

    (Henry Kissinger)


