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Pemantauan & Pengawasan Program
PNPM Agribisnis Perdesaan

ntuk mendorong terwujudnya
tata kelola kepemerintahan yang
baik (Good Governance) dalam
pengelolaan program, maka

PNPM Agribisnis Perdesaan juga
mengembangkan upaya-upaya
pengamanan (safeguarding) terhadap
program-program yang dikembangkan di
bawah koordinasinya.

Salah satu komponen safeguarding yang
dikembangkan adalah Pemantauan dan
Evaluasi yang terpadu dan melibatkan
multi pihak, baik pelaksana program
maupun pihak-pihak independen.

Pelaksana program dilibatkan dalam
kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagai
salah satu bentuk tanggung jawab
terhadap program yang dikelolanya,
sedangkan pihak-pihak independen yang
termasuk pula masyarakat luas diharapkan
keterlibatannya sebagai bentuk kepedulian
dan rasa kepemilikannya terhadap
program yang dilaksanakan di
lingkungannya.

Pemantauan dan evaluasi yang
dikembangkan oleh PNPM Agribisnis
Perdesaan menjadi satu kesatuan dengan
mekanisme PengeIoIaan Pengaduan dan
Masalah (PPM) dan Management
Information System (MIS) PNPM Mandiri.
Dengan ketiga instrumen safeguarding
tersebut diharapkan dapat diperoleh
gambaran pelaksanaan program secara
utuh, permasalahan-permasalahan yang
timbul, masukan-masukan dari berbagai
pihak, dan tindak lanjut yang diperlukan
segera sehingga penyesuaian dan langkah-
langkah strategis yang diperlukan dapat

dilakukan dengan cepat dan tepat terhadap
program. Pada akhirnya melalui penerbitan
media ini, diharapkan berbagai pihak dapat
lebih jelas bentuk keterlibatannya di dalam
pengawasan program serta pihak-pihak yang
dapat menjadi mitra dalam menindaklanjuti
permasalahan-permasalahan yang ada.
Beberapa bentuk pemantauan yang diterapkan
oleh PNPM Agribisnis Perdesaan yaitu:

[Pemantauan Partisipatif Oleh Masyarakat]
Pemantauan oleh Masyarakat melibatkan
kelompok dan warga masyarakat secara luas
dalam pengawasan dan pemantauan kegiatan/
program. Dalam PNPM Agribisnis Perdesaan,
dibentuk badan keswadayaan masyarakat yang
dipilih atau ditugaskan untuk mengawasi
berbagai tahapan program: apakah itu
perencanaan, pengambilan keputusan,
pelaksanaan, tata buku, keuangan, atau
operasional kegiatan dan pemeliharaan.
Berbagai media informasi dalam bentuk “papan
informasi” di masing-masing Desa,
pengembangan website, pengelolaan forum-
forum warga dan bentuk media informasi
lainnya dikembangkan untuk mendorong
berbagai pihak dalam proses pemantauan
program.

[Pemantauan Oleh Pemerintah] Dana
pengelolaan PNPM Agribisnis Perdesaan
merupakan dana publik, sehingga Pemerintah
memiliki kewenangan untuk memastikan
apakah pelaksanaan kegiatan telah
dilaksanakan sesuai prinsip dan prosedur yang
berlaku dan telah dimanfaatkan dengan baik.
Segenap jajaran pemangku kepentingan di
tingkat Pemerintah (DPRD, Tim Koordinasi
Propinsi dan Kabupaten, Bupati, Camat dan
PjOK) memiliki tanggungjawab untuk
melakukan pemantauan.

[Pemantauan Oleh Konsultan]
Pemantauan juga dilakukan oleh jajaran
konsultan dan fasilitator PNPM Agribisnis
Perdesaan. Konsultan di Tk. Nasiona,
Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan
Kader di Tk. Desa berbagi tanggungjawab
untuk memantau kegiatan PNPM
Agribisnis Perdesaan. Para konsultan
melakukan kunjungan rutin ke lokasi pilot
program untuk mendampingi &
mensupervisi.

[Pemantauan Oleh Organisasi Non-
Pemerintah] Organisasi Non-Pemerintah
seperti LSM, Jurnalis, Perguruan Tinggi jug
a dapat terlibat dalam melakukan
pemantauan independen terhadap
pengelolaan program PNPM Agribisnis
Perdesaan.  Kelompok ini memainkan
peran penting sebagai pemantau
independen yang tidak berafiliasi denga
berbagai kepentingan. Kelompok
masyarakat sipil juga dapat memainkan
peran penting untuk memastikan bahwa
kelompok masyarakat, terutama kelompok
marjinal, kelompok warga miskin,
kelompok perempuan mendapat
kesempatan untuk turut serta dalam
pegelolaan PNPM Mandiri. Untuk
komponen proyek pada level desa/
kelurahan, LSM yang berdomisili di
provinsi didorong untuk melakukan
kegiatan pemantauan, termasuk dengan
menggerakkan dan mengembangkan
kapasitas kelompok masyarakat untuk
melakukan pemantauan secara mandiri.

[Mekanisme Penanganan & Pengaduan
Masalah] Masyarakat dapat langsung
menyampaikan pertanyaan atau keluhan
kepada fasilitator PPK, Staff Pemerintah,
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LSM atau mengirimkannya ke kotak pos
khusus. PNPM Agribisnis Perdesaan
melekat secara kelembagaan dengan
PNPM Mandiri Perdesaan yang memiliki
unit penanganan pengaduan masalah di
tingkat pusat dan provinsi untuk mencatat
dan menindaklanjuti pertanyaan dan
pengaduan masyarakat.

[Kajian Keuangan & Audit] Tiga pihak yang
secara rutin melakukan pemeriksaanan
dan audit PNPM Agribisnis Perdesaan:

1.Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP): setiap tahun BPKP akan
mengaudit 5 % sampel kegiatan PNPM
Agribisnis Perdesaan.

2.Unit Pelatihan dan Supervisi Keuangan NMC:
unit ini melakukan pemerikasaan keuangan dan
memberikan on-the job training bagi bada
keswadayaan Tk. Desa (Tim Pengelola Kegiatan)
dan Kecamatan (Unit Pengelola Kegiatan) serta
kelompok-kelompok ekonomi produktif.
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3.Audit Silang oleh Pelaku PNPM
Agribisnis Perdesaan.

4.Misi Supervisi Bank Dunia: Bank dunia
bersama dengan Konsultan Tingkat
Nasional dan pemerintah melakukan
penjadwalan misi supervisi. Misi tersebut
sangat penting dalam  mengidentifikasi isu
manajemen dan berguna untuk
mengevaluasi kemajuan program di tingkat
pusat maupun di lapangan.
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