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eluruh lokasi pilot program PNPM Agribisnis
Perdesaan di 6 Kecamatan Provinsi NTT telah
menyelesaikan alur/tahapan perencanaan
pada bulan November 2008. Seluruh
kecamatan telah melaksanakan MAD - 2

(100%), Pertemuan Kabupaten (100%), MAD - 3
(100%) dan MD - 3 (100%). Pencairan BLM di seluruh
Kecamatan juga sudah mencapai 100%.

Saat ini Provinsi NTT memasuki tahapan pelaksanaan
kegiatan yaitu pembangunan sarana & prasarana
pendukung kegiatan pengembangan agribisnis,
pelelangan dan penandatanganan kontrak kerjasama
dengan BDSP,  dan pelaksanaan kegiatan Pelatihan. Dari
seluruh kegiatan di lokasi pilot program, persentase
Desa yang telah melakukan kegiatan MPJ - I mencapai
24 Desa dari 67 Desa terdanai, atau sekitar 35,8 %.

Pada akhir bulan Februari 2009, dilaporkan bahwa
kegiatan pembangunan infrastruktur ( kegiatan fisik )
saat ini sedang berjalan. Beberapa diantaranya adalah
kegiatan pembangunan jalan usaha tani, jembatan
titian sungai, saluran irigasi, dan gedung pos
penyuluhan pertanian, dan kandang demonstrasi plot
budidaya Sapi. Perkembangan yang paling lambat
pembangunan infrastruktur ada di Desa Bentengtawa,
Kec. Riung Barat, Kab. Ngada. Hal ini disebabkan oleh
lokasi pembangunan yang masih tergenang banjir
sehingga menyulitkan kegiatan  pembangunan.
Sementara, kegiatan pembangunan infrastruktur di
Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dilakukan di Kec.
Kuan Fatu, yaitu pembangunan kandang penggemukan
sapi bali secara intensif untuk kebutuhan pendukung
demonstrasi plot.

Sementara, kegiatan pelatihan penguatan kapasitas
petani ( non-fisik ), berupa pelatihan pengembangan
pertanian /agribisnis dan demplot, sudah dilakukan di
8 Desa dari 38 Desa terdanai di Kabupaten Ngada.
Penyebab keterlambatan ini adalah minimnya BDSP
yang terlibat dalam memfasilitasi seluruh usulan
kegiatan di Kab. Ngada. Seluruh usulan kegiatan
pengembangan kapasitas (non-infrastruktur) yang
berjumlah 55 usulan kegiatan di Kab. Ngada, hanya
difasilitasi oleh 8 BDSP (4 Lembaga dan 4 Individu),
sementara sebaran Desa yang difasilitasi dikategorikan
lokasi yang sangat sulit. Hal ini berdampak pada
penjadwalan pelaksanaan kegiatan non-infrastruktur
di Kabupaten Ngada. Beberapa upaya telah diantisipasi,
misalnya melalui strategi pengelompokan (cluster)
usulan kegiatan dan mengundang seluruh stakeholders
pegiat agribisnis di Kab. Ngada untuk mengikuti proses

lelang. Namun, upaya yang dilakukan masih belum
menimbulkan dampak bagi penyelenggaraan kegiatan
non-infrastruktur yang lebih efisien dan evektif.

Sementara di Kab. TTS, kegiatan pelatihan penguatan
kapasitas petani (non-fisik), berupa pelatihan
pengembangan pertanian/agribisnis dan demplot,
secara umum sudah dilakukan di seluruh Desa (29 Desa
terdanai) dengan perkembangan kegiatan berkisar
antara 0-30 %. Berkaitan dengan pelibatan BDSP di Kab.
TTS, dari 63 usulan kegiatan non-infrastruktur  telah
dilibatkan 21 BDSP (12 Lembaga dan 9 Tim Individu).

Secara Provinsi, Total penyerapan BLM pada bulan
Februari 2009  adalah 50,87 % dari Pagu Provinsi
sebesar Rp. 6.600.000.000,-.  Penyerapan DOK di tingkat
Provinsi mencapai rata-rata 57 %, dari total pagu DOK
Provinsi NTT sebesar Rp. 600.000.000,-.

Dari pelaksanaan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan
di 6 lokasi, beberapa permasalahan yang diidentifikasi
yaitu: 1)  Kekosongan FK PNPM Agribisnis Perdesaan di
Kecamatan Amanuban Selatan -Kab. TTS sangat
menghambat percepatan dan mutu pelaksanaan
kegiatan; 2) Belum adanya asupan modul
pengembangan agribisnis untuk mendukung
pencapaian mutu pelaksanaan kegiatan di Lapangan
berdampak pada kualitas analisa dan pemantauan
pelaku di tingkat Provinsi belum dapat optimal; 3)
Adanya kebijakan yang seringkali berubah seringkali
membuat proses pekerjaan menjadi tidak efisien, dan
membuat Pelaku di lapangan menjadi dimotivasional,
mengingat rata-rata lokasi pilot di Provinsi NTT
merupakan kategori lokasi yang amat sulit. Kebijakan
yang diambil bukan semata-mata berdampak pada
Provinsi namun juga pada pelaku-pelaku di 67 Desa
terdanai (FK-AP, UPK, KAD-TPK). Tak jarang Pelaku di
Desa (KAD atau TPK) berjalan kaki untuk ke Ibukota
Kecamatan. 4) Belum adanya dukungan finansial untuk
biaya operasional Kabupaten dan Provinsi membuat
posisi pelaku PNPM Agribisnis Perdesaan di jenjang
Provinsi dan Kecamatan menjadi lemah untuk
mendorong dukungan kebijakan, terutama dukungan
kebijakan pelaku di jenjang Kabupaten; 5) Belum adanya
mekanisme yang mengatur mengenai kerjasama antar
pilar SADI (SP-1, SP-2, dan SP-3) berdampak pada
pencapaian target yang diharapkan oleh program belum
optimal, terutama dukungan dari SP-3 (ACIAR-BPTP).
Sebagai tindak lanjut dan rekomendasi dari uraian
permasalahan tersebut akan dibahas kemudian dalam
Laporan ini.
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1. PENDAHULUAN

Seluruh wilayah pilot program di 6 Kecamatan lokasi
pilot program PNPM Agribisnis Perdesaan di Provinsi
NTT telah menyelesaikan alur/tahapan perencanaan
pada bulan November 2008, Seluruh kecamatan telah
melaksanakan MAD 2 (100%), Pertemuan Kabupaten
(100%), MAD 3 (100%) dan MD 3 (100%). Pencairan BLM
di seluruh Kecamatan juga sudah mencapai 100%. Saat
ini memasuki tahapan pelaksanaan kegiatan yaitu
pembangunan sarana & prasarana pendukung kegiatan
pengembangan agribisnis, pelelangan dan
penandatanganan kontrak kerjasama dengan BDSP,  dan
pelaksanaan kegiatan Pelatihan.

Pada akhir Februari 2009, dilaporkan kegiatan
pembangunan infrastruktur (kegiatan fisik), terutama
di Kabupaten Ngada yaitu kegiatan pembangunan Jalan
Usaha Tani, Jembatan Titian, Saluran Irigasi,  Gedung
Pos Penyuluhan Pertanian. Sementara di Kabupaten
Timor Tengah Selatan, pembangunan infrastruktur
dilakukan di Kecamatan Kuan Fatu berupa Kandang
Demonstrasi Plot  budidaya Sapi. Berkaitan dengan
pembangunan infrastruktur,  6 Desa di Kabupaten Ngada
telah melakukan MDST I. Perkembangan yang paling
lambat pembangunan infrastruktur ada di Desa
Bentengtawa, Kec. Riung Barat, Kab. Ngada. Hal ini karena
lokasi pembangunan yang masih banjir yang
menyulitkan proses pembangunan. Sementara, kegiatan
pembangunan infrastruktur di Kabupaten Timor Tengah
Selatan hanya  dilakukan di Kec. Kuan Fatu, yaitu
pembangunan Kandang penggemukan sapi bali secara
intensif untuk kebutuhan pendukung Demonstrasi Plot.

Secara Provinsi, Total penyerapan BLM pada bulan
Februari 2009  adalah 50,87 % dari Pagu Provinsi
sebesar Rp. 6.600.000.000,-. Penyerapan BLM tertinggi
adalah di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan total
penggunaan BLM sebesar Rp. 2.008.485.035,- (61 %).
Sebaliknya penyerapan BLM terkecil di Kabupaten Ngada
sebesar Rp. 1.349.124.786,-  (40,88 %).  Penyerapan DOK
di tingkat Provinsi mencapai rata-rata 57 %, dari total
pagu DOK Provinsi NTT sebesar Rp. 600.000.000,-. Rata-
rata penyerapan tertinggi adalah di Kabupaten Ngada
yaitu sebesar 65 %, sementara Kabupaten TTS hanya
sebesar 49,8 %.

Kegiatan pengembangan kapasitas kelompok tani dalam
bidang agribisnis di Provinsi NTT, hampir serentak
dilakukan pada Bulan Februari 2009. Secara dominan
kegiatan pelatihan di Kabupaten TTS selangkah lebih
maju, hal ini diakibatkan jumlah pelibatan BDSP yang

1.1. GAMBARAN UMUM & PERKEMBANGAN KEGIATAN

Realisasi penyerapan DOK di Provinsi NTT, Feb-2009

Realisasi penyerapan BLM di Provinsi NTT, Feb-2009

lebih banyak dibandingkan dengan di Kabupaten Ngada.
Sebanyak 29 Desa terdanai di Kabupaten Timor Tengah
Selatan sudah berproses melakukan kegiatan pelatihan.

1.2. PERKEMBANGAN PENYERAPAN BLM

Secara umum terjadi kenaikan sebesar 73, 32 %
penyerapan BLM di Provinsi NTT jika dibandingkan dengan
Bulan Januari 2009. Pada Bulan Januari 2009, penyerapan
BLM NTT hanya mencapai Rp. 895.670.160,-. Sementara
pada Bulan Februari 2009, penyerapan BLM di Provinsi
NTT mencapai  Rp  3.357.609.821. Sampai dengan akhir
bulan Februari 2009 penyerapan dana BLM T.A. 2008 yang
disalurkan dari UPK ke TPK pada masing-masing wilayah
ditampilkan pada Tabel Perkembangan Penyerapan BLM
NTT Bulan Februari 2009.
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Pembangunan infrastruktur pendukung pembelajaran berupa Demonstrasi-Plot (Demplot) Kandang Penggemukan Sapi
Bali, Desa Basmuti-Kab. Timor Tengah Selatan. Nilai Investasi: Rp. 15.000.000,-. Tindak lanjut: BDSP Pemenang lelang
akan melakukan pendampingan dalam pelaksanaan optimalisasi demplot. Disekitar demplot juga telah ditanam HMT
sebagai satu rangkaian dalam usulan kegiatan.

Up-date: Feb-2009

1.3. PERKEMBANGAN PENYERAPAN DOK

Secara umum terjadi kenaikan penyerapan DOK sebesar 9,89 % di Provinsi NTT jika dibandingkan penyerapan
pada Bulan Januari 2009. Pada Bulan Januari 2009, penyerapan BLM NTT hanya mencapai  Rp. 311.926.025 ,-.
Sementara pada Bulan Februari 2009, penyerapan DOK di Provinsi NTT mencapai Rp. 346.151.993,-.  Sampai
dengan akhir bulan Februari 2009 penyerapan dana DOK T.A. 2008 yang disalurkan untuk kegiatan operasional
pengelolaan kegiatan di masing-masing Kecamatan ditampilkan pada tabel Tabel Perkembangan Penyerapan
DOKProvinsi NTT Bulan Februari 2009.

Up-date: Feb-2009

Tabel Perkembangan Penyerapan DOKProvinsi NTT Bulan Februari 2009.

Tabel Perkembangan Penyerapan BLM Provinsi NTT Bulan Februari 2009.
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Pelatihan Pengembangan Agribisnis Jeruk Keprok Soe di Desa Netpala, difasilitasi oleh Tim dari BPTP
Naibonat - Provinsi NTT. Total Investasi Pembelian Jasa BDSP: Rp. 15.000.000,-. Kegiatan ini diawali
dengan melakukan field-visit baru dilanjutkan dengan kegiatan in-class training yang ternyata cukup evektif
dan memberikan motivasi bagi Partisipan Pelatihan dalam proses pembelajaran didalam kelas.

1.4. KEMAJUAN TAHAPAN KEGIATAN

Dibandingkan dengan progres kegiatan bulan sebelumnya
(Bulan Januari 2009), perkembangan kegiatan PNPM
Agribisnis Perdesaan di masing-masing Kabupaten yang
mengalami peningkatan dilaporkan sebagai berikut :

KABUPATEN NGADA

1) Akumulasi Desa yang melakukan kegiatan Laporan
Pertanggungjawaban Dana (LPD) Tahap Pertama naik
menjadi 13 Desa , atau naik sekitar 34 % dari total 38 Desa
terdanai;

2) Pada pelaksanaan kegiatan infrastruktur terdapat
pencapaian perkembangan kegiatan mencapai 80 s/d 99
%, kecuali pembangunan sarana bendungan dan pengarah
arus irigasi di Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat,
Kab. Ngada yang masih mengalami kendala. Hal ini
disebabkan karena cuaca yang belum mendukung untuk
pelaksanaan kegiatan (banjir);

3) Kecamatan Aimere dan Kecamatan Golewa yang pada Bulan
Januari 2009 masih belum mengalami perkembangan dalam
kegiatan pengembangan kapasitas bagi kelompok tani yang
lolos dalam usulan kegiatan, pada Bulan Februari 2009
sudah melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan dengan
melibatkan BDSP hasil pemenang lelang.

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

1) Seluruh Desa terdanai yang berjumlah 29 Desa telah
melakukan kegiatan pelatihan Tahap Pertama. Pelatihan
Tahap Pertama yang dimaksud  adalah pelatihan in-class ,
sementara tahap selanjutnya adalah kegiatan
pengembangan demplot dan pendampingan.

Kegiatan pelatihan tersebut melibatkan 21 BDSP baik dari
lembaga maupun individu hasil proses pelelangan yang
diselesaikan di bulan Januari 2009;

2) Kegiatan pembangunan prasarana demonstrasi plot
pendukung kegiatan pembelajaran di Kec. Kuan Fatu telah
mengalami kemajuan Fisik sebesar 50 s/d 70 %. Kegiatan
yang dimaksud adalah pembangunan kandang
percontohan penggemukan komoditas sapi bali.
Meskipun sudah selesai, namun belum dioptimalkan
karena jadwal pelatihan pembuatan demplot masih
menunggu kegiatan pelatihan tahap pertama diselesaikan
terlebih dahulu.

Kemajuan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan
penyerapan BLM dan DOK di Provinsi NTT secara umum dapat
dijelaskan sebagai berikut:

1) Terejadi kenaikan pada penyerapan BLM jika
dibandingkan dengan Bulan Januari 2009 di Provinsi NTT yaitu
sebesar 73, 32 % . Pada Bulan Januari 2009, penyerapan BLM
NTT hanya mencapai Rp. 895.670.160,-. Sementara pada Bulan
Februari 2009, penyerapan BLM di Provinsi NTT mencapai  Rp
3.357.609.821. Kenaikan Penyerapan BLM diakibatkan karena
akumulasi kegiatan pengembangan kapasitas di lokasi pilot
program, khususnya di Kab. TTS;

2) Penyerapan DOK di Provinsi NTT terjadi kenaikan sebesar
9,89 %  jika dibandingkan dengan Bulan Januari 2009. Pada
Bulan Januari 2009, penyerapan BLM NTT hanya mencapai  Rp.
311.926.025 ,-. Sementara pada Bulan Februari 2009,
penyerapan DOK di Provinsi NTT mencapai Rp. 346.151.993,-
Kenaikan ini disebabkan karena beban operasional yang
meningkat untuk mengkonsolidasikan TPK - KAD dalam
mengelola kegiatan pengembangan kapasitas di tiap Desa
lokasi pilot program.
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Beberapa foto dokumentasi dinamika proses kegiatan pengembangan
kapasitas yang dilakukan oleh BDSP pemenang lelang di beberapa lokasi
pilot program.

Keterangan :
MAD = Musyawarah Antar Desa ; MD = Musyawarah Desa ; KPMD = Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa; PAGAS = Penggalian Gagasan; MDKP = Musyawarah Desa Khusus
Perempuan ; PU = Penulisan Usulan ; VU = Verifikasi Usulan ; PK = Pertemuan Kabupaten
; MD PJ = Musyawarah Desa Pertanggungjawaban; MDST= Musyawarah Desa serah
terima; TP = Tim Pemelihara.
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1.5. TINGKAT PARTISIPASI

Tabel disamping menggambarkan
jumlah masyarakat yang
berpartisipasi dalam beberapa
tahapan kegiatan, terutama kegiatan
musyawarah di tingkat kecamatan,
desa ataupun dusun lokasi pilot pro-
gram PNPM Agribisnis Perdesaan.
Perimbangan partisipasi dalam
pelaksanaan kegiatan di lapangan
masih cenderung didominasi oleh
laki-laki. Hal-hal berkaitan dengan
isu budaya masyarakat, kesibukan
antara aktivitas ekonomi dengan
kepentingan program yang menjadi
alasan mengapa tingkat partisipasi
kaum laki-laki menjadi lebih tinggi
jika dibandingkan dengan
perempuan.

1.6. PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
PNPM Agribisnis di Provinsi NTT, secara garis besar
dapat dilaporkan sebagai berikut:
Berkaitan pengelolaan DOK dan BLM:
1) Lemahnya pemahaman FK-AP tentang mekanisme
pencairan dan penyaluran dana BLM dari UPK ke TPK,
mengakibatkan lemahnya pengawasan FK-AP terhadap
pencairan dan penyaluran dana BLM dari UPK ke TPK;
2) Sebagian UPK belum konsisten melakukan pencatatan
keuangan per tanggal transaksi, baik DOK maupun BLM
PNPM AP.
Berkaitan dengan pengelolaan Program :
1) tedapat 1 kekosongan FK-AP yaitu di Kecamatan
Amanuban Selatan, Kab. TTS;
2) Lemahnya asupan instrumentasi pendukung dalam
bidang agribisnis untuk kegiatan penguatan kapasitas

pelaku (FK-AP, PLA, dan KAD);
3) Lemahnya pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan
(kegiatan maupun keuangan) oleh FK-AP;
4) Lemahnya dukungan kebijakan yang bisa menjadi
rujukan dan kekuatan dalam melaksanakan kegiatan
PNPM Agribisnis Perdesaan (PTO, Erata tehadap
perbaikan PTO);
5) Belum tersedianya operasional kantor untuk
administrasi dan kegiatan pendukung PNPM Agribisnis
Perdesaan di tingkat Provinsi;
6) Belum optimalnya kerjasama antara Spesialis di
Provinsi dengan Faskab/T-Kab. dalam pelaksanaan
kegiatan di lapangan;
7) Belum adanya mekanisme yang mengatur sinergi antar
pilar SADI yaitu SP-1;SP-2;SP-3 dalam  pelaksanaan
kegiatan di lapangan;
8) Belum adanya indikator awal yang dapat digunakan
sebagai dasar untuk perumusan strategi dan
pelaksanaan pengembangan agribisnis di lokasi pilot
program.
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1.7. REKOMENDASI

Berkaitan dengan pengelolaan DOK dan BLM:
1) Pengendalian, pemantauan dan pengawasan UPK
secara berjenjang dari Spesialis SADI, Spesialis Monev,
FMS Provinsi, dan Faskab/Fastekab harus lebih kontinu
dilakukan setiap kunjungan ke lapangan;
2) Penguatan kapasitas dalam hal pengelolaan
administrasi keuangan bagi pelaku di kecamatan dan
desa, harus selalu dilakukan oleh pihak yang
berkompeten di PNPM MP.

Berkaitan dengan pengelolaan program:
1) Sesegera mungkin manajemen pengelola program
PNPM Agribisnis Perdesaan mengisi kekosongan FK-AP
di Kecamatan Amanuban Selatan, Kab. TTS;
2) Pengelola program perlu mendukung asupan
instrumentasi dalam bentuk standar modul
pembelajaran mandiri bidang agribisnis untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan;
3) Pengelola program perlu merancang sebuah sistem
informasi keuangan yang memudahkan UPK maupun
TPK dalam memahami logika administrasi keuangan,
melakukan OJT/IST, dan memvalidasi data keuangan
program di lapangan;
4) Pengelola program perlu memikirkan agenda-agenda
pengembangan kapasitas dan strategi komunikasi yang
menunjang pemahaman pelaku kegiatan di lapangan
dalam hal pengetahuan dan ketrampilan agribisnis;
5) Penyediaan biaya operasional kantor di Provinsi dan
Kabupaten.
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LAPORAN PERKEMBANGAN
PNPM AGRIBISNIS PERDESAAN PROVINSI NTT
Sampai Dengan Bulan Februari 2009

Kantor Propinsi Nusa Tenggara Timur
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Perdesaan

Alamat : Jl.Anggur No. 10A, Kebun Raja I, Naikoten I Kupang – NTT
Telp/Fax : (0380) 823937


