
 

1 
 

AUSAID INDONESIA  
PENGKAJIAN TENGAH PROGRAM SADI  

(NOPEMBER 2008)   
 

PENGKAJIAN TENGAH PROGRAM  
PROGRAM SMALLHOLDER AGRIBUSINESS 

DEVELOPMENT INITIATIF (SADI) (FASE I)  
Laporan Utama 

[draft 01 13/01/09] 
 
 

 
 
 
 

Rob Hitchins (Springfield Centre), Amnon Golan, John Sutherland, Megawati Sulistyo 
dan Rebecca McLaren (AusAID) 

Januari 2009 

 
 
 

  

Springfield Centre  
Mountjoy Research Centre  

Durham  DH1 3UZ 
United Kingdom 

Tel + 44 191 3831212  
Email global@springfieldcentre.com 



Laporan Utama MTR Fase I SADI [DRAFT 01 13/01/09]  

2 
 

  



 

3 
 

DAFTAR ISI 
 
DAFTAR ISI ................................................................................................................. 3 

AKRONIM & SINGKATAN ........................................................................................... 1 

RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................................... 3 

1. PENDAHULUAN .................................................................................................. 6 

1.2. Program SADI ................................................................................................ 6 

1.2. Tujuan Pengkajian Tengah Periode ............................................................... 6 

2. TINJAUAN ATAS FASE I SADI ............................................................................ 8 

2.1. Desain dan tujuan ............................................................................................. 8 

2.2. Relevansi SADI terhadap konteks Indonesia ................................................. 9 

2.3. Saling Melengkapi dan mendukung dengan program lainnya ...................... 10 

3. KINERJA HINGGA SAAT INI ............................................................................. 12 

3.1. Pengukuran kinerja berdasarkan tujuan umum program ................................ 12 

3.2 Kinerja dari setiap subprogram (ringkasan) ..................................................... 15 

3.2.1 Subprogram 1 (SP1) ................................................................................. 15 

3.2.2 Subprogram 2 (SP2) ................................................................................. 20 

3.2.3 Subprogram 3 (SP3) ................................................................................. 24 

3.3 Dimensi-dimensi tambahan atas kinerja .......................................................... 29 

3.3.1 Pendekatan SADI terhadap kesetaraan gender ........................................ 29 

4. STRUKTUR DAN MANAJEMEN PROGRAM .................................................... 31 

4.1 Struktur ............................................................................................................ 31 

4.2 Manajemen Pengelolaan ................................................................................. 33 

4.3 Koordinasi ........................................................................................................ 34 

4.4 Pelaporan dan M&E ......................................................................................... 35 

4.5 Posisi keuangan dan nilai manfaat dari uang .................................................. 36 

4.5.1 Posisi Keuangan ....................................................................................... 36 

4.5.2 Nilai manfaat dari uang.............................................................................. 37 

5. KESESUAIAN PENDEKATAN SADI .................................................................. 39 

5.1 Kerangka Strategis .......................................................................................... 39 

5.2 Analisa ............................................................................................................. 41 

5.3 Keberlanjutan ................................................................................................... 42 



 

4 
 

5.4 Intervensi-Intervensi ......................................................................................... 44 

6. SARAN-SARAN UTAMA UNTUK MASA YANG AKAN DATANG ...................... 47 

6.1 Prioritas utama untuk sisa waktu Fase I .......................................................... 47 

6.1.1 Isu-isu utama yang memerlukan penyelesaian segera ............................. 47 

6.1.2 Keputusan-keputusan utama terkait dengan masa depan SADI ............... 47 

6.2 Saran-saran untuk pendesainan dan pelaksanaan Fase II .............................. 48 

6.2.1 Penyusunan kerangka strategis untuk program ........................................ 48 

6.2.2 Pengadopsian strategi intervensi yang lebih terkonsentrasi, difokuskan 
pada perubahan kelembagaan yang dapat direplikasikan ........................ 49 

6.2.3 Pengaturan pengelolaan dan pelaksanaan yang lebih terpadu ................. 54 

6.2.4 Penyempurnaan kerangka logika SADI ..................................................... 56 

7. PELAJARAN YANG DIPETIK ............................................................................ 58 

8. RINGKASAN REKOMENDASI ........................................................................... 60 

8.1 Rekomendasi program ..................................................................................... 60 

8.2 Rekomendasi untuk subprogram dan dimensi tambahan atas kinerja ............. 61 

 
 
 
 



Laporan Utama MTR Fase I SADI [DRAFT 01 13/01/09]  

1 
 

AKRONIM & SINGKATAN 
 
A2F Access to Finance 
A2M Access to Market 
ACCESS Australian Community dan Civil Society Strengthening Scheme 

(AusAID) 
ACIAR Australian Centre for International Agricultural Research 
AIP Australia-Indonesia Partnership 
AIPRD Australia-Indonesia Partnership for Reconstruction dan Development 
AMARTA Agribusiness Market dan Support Activity (USAID) 
ANTARA Australia Nusa Tenggara Assistance for Regional Autonomy Project 
AusAID Australian Agency for International Development 
AWPB Annual Work Plan dan Budget 
Balitbangda Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah – Provincial Research 

dan Development Agency 
Badan 
Litbang 

Badan Penelitan dan Pengembangan Pertanian – Indonesian Agency 
for Agricultural Research dan Development (IAARD) 

BAPPEDA Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah – Provincial 
Development Planning Agency 

BAPPENAS Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional – National 
Development Planning Agency   

BBP2TP Balai Besar Pengkajian Teknologi Pertanian – Assessment  Institute for 
Agricultural Technology (National) 

BDSP Business Development Service Provider 
BEE 
BPTP 

Business Enabling Environment 
Balai Pengkajian Teknologi Petanian – Assessment Institute for 
Agricultural Technology (Provincial) 

CCRG Competitif Collaboratif Research Grant 
CSP Cocoa Sustainability Partnership 
CoFTRA Commodity Futures Trading Regulatory Agency  
FEATI Empowerment Through Agricultural Technology & Information Project 

(World Bank) 
FK Fasilitator Kecamatan – Sub-district Facilitator 
GOA Government of Australia 
GOI Government of Indonesia 
IFC 
ISM 

International Finance Corporation 
Implementation Support Mission 

KAD Kader Agribisnis Desa – Agribusiness Village Cadre 
KDP Kecamatan Development Program 
LED / RED Local Economic Development / Regional Economic Development 
Menegkop Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah – State 

Ministry for  Cooperatifs dan Small dan Medium Enterprises 
M&E Monitoring & Evaluation 
MOA Ministry of Agriculture 



 

2 
 

MOHA Ministry of Home Affairs 
MDTF Multi-Donor Trust Fund 
MTR Mid Term Review 
NMC National Management Consultant for PNPM 
NTB Nusa Tenggara Barat – Province of West Nusa Tenggara 
NTT Nusa Tenggara Timur – Province of East Nusa Tenggara 
PCC Program Coordination Committee 
PCT Provincial Coordination Team 
PENSA Programme for Eastern Indonesia SME Assistance (IFC) 
PMD Pengembangan Masyarakat Desa – Community Development Agency  
PMO Program Management Office 
PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – National Programme 

for Community Empowerment 
PRO Pilot Roll Out 
PTC Provincial Technical Commission 
PUAP Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan – Rural Agribusiness 

Development  
R&D Research dan Development 
REDC Rural Enterprise Development Koordinator  
RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah – Medium Term 

Development Plan 
SADI Smallholder Agribusiness Development Initiatif 
SMAR Support for Market-Driven Adaptif Research 
SMARTD Sustainable Management of Agricultural Research dan Technology 

Dissemination (World Bank)   
SP Subprogram 
SPADA Support for Poor dan Disadvantaged Areas 
TKPPK Provincial KDP Committees  
TOR Terms of Reference 



Laporan Utama MTR Fase I SADI [DRAFT 01 13/01/09]  

3 
 

RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
SADI adalah sebuah program yang berdurasi sepuluh tahun, dan memiliki sasaran untuk 
mendorong pertumbuhan di wilayah pedesaan dan peningkatan pendapatan rumah tangga 
secara berkelanjutan melalui peningkatan akses ke pasar, dan melalui berbagai kegiatan 
on-farm dan off-farm yang dilaksanakan di empat buah provinsi sasaran di Kawasan Timur 
Indonesia. Tujuan program ini adalah untuk mendemonstrasikan melalui sejumlah kegiatan 
berbasis masyarakat di provinsi-provinsi sasaran, sebuah model peningkatan produksi di 
tingkat rumah tangga yang dihubungkan secara efektif dengan peningkatan kapasitas 
agribisnis/UKM, dan didukung oleh kapasitas R&D terapan yang berbasis kebutuhan dan 
terdesentralisasi. Fase I SADI dilaksanakan mulai dari Juni 2006 hingga Juni 2009 dengan 
nilai anggaran sebesar 38 juta dolar Australia. 
 
SADI adalah sebuah program inovatif yang didasari atas pemahaman bahwa 
pengembangan agribisnis petani rakyat membutuhkan sebuah pendekatan promosi yang 
baru dan lebih terintegrasi. Program SADI digunakan untuk menguji dan 
mendemonstrasikan efektifitas pendekatan tersebut di dalam mewujudkan peningkatan 
penghasilan petani, untuk kemudian direplikasikan secara lebih meluas. Strategi yang 
digunakan untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan penerapan pendekatan tersebut 
adalah dengan mendorong pelembagaan pendekatan ini di dalam sistem yang ada di 
Indonesia. 
 
Tujuan dari Pengkajian Tengah Program (Mid Term Review/MTR) adalah untuk mengkaji 
perkembangan pelaksanaan program SADI dan mempertimbangkan arah masa depan 
program ini untuk Fase II. MTR menyadari bahwa SADI pada saat ini masih berada pada 
tahap awal dari proses ujicoba, oleh karena itu belumlah memadai untuk melaksanakan 
sebuah pengkajian definitif atas pencapaian tujuan program secara keseluruhan. 
Berdasarkan atas pertimbangan ini, maka MTR hanya difokuskan pada pengkajian 
kelayakan pendekatan SADI dan bagaimana cara untuk peningkatan mutu 
pelaksanaannya. 
 
MTR menemukan bahwa konsep dasar program – sebuah pendekatan yang lebih 
terintegrasi di dalam pengembangan agribisnis petani rakyat – telah tepat. MTR merasakan 
bahwa terdapat banyak aspek individual dari program ini yang menjanjikan dan 
merefleksikan berbagai upaya tulus yang didedikasikan secara antusias oleh tim program 
di dalam melaksanakan tugas yang kompleks dan menantang. Pencapaian-pencapaian 
utama meliputi: 
 

- Pengenalan dan penyaluran siklus BLM pertama dari PNPM-AP dengan 
memanfaatkan mekanisme PNPM-Perdesaan. 

- Berbagai kasus dimana praktik-praktik agribisnis yang cerdas membawa perubahan 
dan dampak terhadap para petani, dimana mereka terhubungkan dengan berbagai 
peluang pasar yang baru. 

- Berlangsungnya serangkaian program penelitian terapan yang substansial, dan 
disertai oleh komitmen nyata terhadap paradigma penelitian pertanian yang baru 
dari para stakeholder utama Indonesia. 

Berdasarkan tanda-tanda perubahan yang menjanjikan ini, MTR berpendapat bahwa fase 
selanjutnya dari SADI telah bisa dipastikan, akan tetapi fase tersebut harus difokuskan 
pada perbaikan atas pendekatan program yang sementara berlangsung di provinsi-provinsi 
sasaran. Perluasan pelaksanaan program ke provinsi lainnya masihlah prematur, 
berdasarkan pertimbangan atas sejumlah permasalahan signifikan yang ditemukan oleh 
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MTR. MTR menyadari bahwa kritik yang diberikan sangatlah kuat terutama karena program 
ini masih berada pada tahap yang sangat dini, akan tetapi karena pertimbangan kedinian 
ini pula maka MTR berpendapat bahwa kritik yang diberikan akan sangat bermanfaat. SADI 
memiliki waktu dan mandat untuk berubah dan meningkatkan peluang keberhasilan 
program ini. 
 
Mengubah sistem pertanian tradisional menjadi pertanian komersial selalu merupakan 
sebuah tantangan, terutama jika melaksanakannya melalui program pemerintah berskala 
besar seperti PNPM; akan tetapi ini adalah fitur keunggulan dari SADI dan layak untuk 
diwujudkan. Tantangan yang dihadapi adalah keberadaan dari serangkaian pengaturan 
pelaksanaan yang kompleks akibat terlibatnya berbagai lembaga internasional sebagai 
pelaksana dan sejumlah lembaga mitra dari pihak Indonesia. Berdasarkan hal ini, maka 
MTR memberikan apresiasi atas kemampuan SADI di dalam mengkoordinasikan seluruh 
elemen yang terlibat secara konsisten di dalam mengujicobakan model pendekatan yang 
ditawarkan secara efektif. Kekuatiran yang muncul adalah mengenai rendahnya keefektifan 
program secara keseluruhan dibandingkan dengan keefektifan secara individual dari 
masing-masing bagian program ini, dimana hal ini akan berdampak pada nilai manfaat dari 
dana yang dialokasikan oleh AusAID untuk program ini. 
 
Berdasarkan opini MTR, SADI menghadapi risiko kegagalan mencapai sasaran-sasaran 
yang ditetapkan kecuali jika dilaksanakan perbaikan atas pengaturan pelaksanaan dan 
pendekatan yang digunakan. Pengaturan yang ada pada saat ini tidak menyediakan 
platform yang memadai untuk menghasilkan dan mengujicobakan sebuah model terpadu 
secara terintegrasi sebagaimana seharusnya menurut pertimbangan MTR. Hal ini 
disebabkan karena lemahnya kerangka strategis komprehensif sebagai panduan yang jelas 
tentang apa yang ingin dicapai oleh SADI, dan tidak adanya strategi inti program untuk 
mengatur dan memastikan tercapainya tujuan umum. Hal ini kemudian mengakibatkan: 
 
 Kegiatan monitoring dan evaluasi tidak menghasilkan informasi yang memadai untuk 

menjadi bahan bagi program untuk dipelajari, diadaptasikan, dan disebarluaskan untuk 
mempengaruhi pihak lainnya. 

 Intervensi cenderung tidak terkoneksi dan tidak terkonsentrasi secara memadai pada 
perubahan-perubahan kelembagaan yang dibutuhkan untuk menguji model SADI di 
provinsi-provinsi sasaran. 

 SADI tidak memiliki kehadiran yang signifikan di provinsi-provinsi sasaran, terutama di 
dalam hal kapasitas untuk menfasilitasi pengembangan pasar agribisnis serta 
mendukung elemen-elemen lain dari program, utamanya upaya SADI untuk 
mengintegrasikan dukungan peningkatan penghasilan ke dalam PNPM-Perdesaan. 

MTR berpendapat bahwa permasalahan-permasalahan ini – beberapa di antaranya telah 
disadari oleh para stakeholder utama – dapat diatasi, terutama karena adanya niat baik dan 
komitmen yang diberikan oleh tim. AusAID  selayaknya tidak lengah terhadap skala 
tantangan yang sementara dihadapi dan coba diatasi oleh SADI. Program ini bukannya 
tanpa risiko dan akan memerlukan lebih banyak waktu dan upaya dibandingkan dengan 
yang diperkirakan sebelumnya. 
 
MTR mengusulkan sejumlah perubahan, dimana aspek-aspek utamanya terdiri dari: 
 
 Konfigurasi ulang atas pengaturan pelaksanaan SADI untuk menciptakan pijakan yang 

lebih kuat bagi program ini di dalam mewujudkan arahan strategis dan kendali yang 
lebih baik. 
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 Mengembangkan pandangan dan strategi intervensi yang lebih jelas dan berfokus 
pada pencapaian perubahan kelembagaan pada sistem pasar agribisnis yang 
memungkinkan untuk direplikasikan di wilayah lainnya di Indonesia. 

 Menciptakan kehadiran yang lebih kuat untuk koordinasi dan intervensi di lapangan di 
setiap provinsi sasaran, terutama peningkatan kapasitas di dalam menfasilitasi 
pengembangan pasar agribisnis regional. 

 Memodifikasi struktur manajemen, termasuk peran IFC dan Bank Dunia. 

 
Perubahan-perubahan ini akan membutuhkan perubahan terhadap struktur, manajemen 
dan intervensi SADI yang ada pada saat ini, dan merupakan implikasi praktis yang harus 
menjadi fokus utama tim perancang Fase II SADI. 
 
Sebagai tambahan terhadap perubahan-perubahan yang luas ini, MTR telah 
mengidentifikasi sejumlah permasalahan jangka pendek utama yang dihadapi oleh SADI 
yang membutuhkan resolusi segera pada awal 2009, dan juga keputusan-keputusan utama 
yang perlu untuk dihasilkan oleh AusAID sebelum memasuki tahap perancangan Fase II. 
 
Serangkaian rekomendasi untuk keseluruhan program dapat ditemukan pada Bagian 8 dari 
laporan ini. Rekomendasi untuk subprogram secara individual dapat ditemukan pada 
Lampiran 1-3. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Bagian ini secara ringkas memaparkan tujuan dari MTR, pendekatan yang 
diterapkan dan struktur laporan. 

1.1. Program SADI 
1. Program Smallholder Agribusiness Development Initiatif (SADI) bertujuan untuk 

mengurangi kemiskinan pedesaan di Kawasan Timur Indonesia melalui 
pengembangan dan pengujian sebuah model yang menghubungkan para petani 
rakyat yang miskin dengan pasar pertanian, dimana model ini diharapkan dapat 
direplikasikan secara meluas di wilayah Indonesia. Durasi pelaksanaan program 
adalah sepuluh tahun, dimana fase awal berlangsung selama tiga tahun. SADI didanai 
oleh Kemitraan Australia-Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (Australia-
Indonesia Partnership for Reconstruction dan Development/AIPRD), dengan total 
anggaran sebesar 38 juta dolar Australia untuk Fase I, dan dikelola secara bersama-
sama oleh AusAID dan BAPPENAS dan dilaksanakan oleh Departemen Dalam 
Negeri1 (dengan pengawasan oleh Bank Dunia), IFC, dan ACIAR. Pada saat ini, SADI 
dilaksanakan di empat provinsi di Kawasan Timur Indonesia: Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. 

1.2. Tujuan Pengkajian Tengah Periode 
2. Tujuan dari MTR adalah untuk mengkaji relevansi, efisiensi dan efektifitas serta 

keberlanjutan SADI dan mempertimbangkan arahan ke depan program ini. 
Berdasarkan Kerangka Acuan yang dimandatkan (lihat Lampiran 7), MTR adalah 
sebuah pengkajian atas keseluruhan kinerja program SADI dan perumusan 
rekomendasi tentang arahan ke depan program. 

1.2.1. Metodologi Pengkajian 
3. Persiapan kegiatan pengkajian dilaksanakan selama bulan Oktober 2008. Tim MTR2 

berada di Indonesia pada tanggal 1-21 Nopember 2008, mengunjungi Jakarta dan tiga 
provinsi wilayah kerja SADI3. Metodologi yang dipergunakan terdiri dari pengkajian 
ekstensif atas berbagai dokumen, korespondensi melalui email dan telefon, serta 
wawancara dan diskusi kelompok dengan para narasumber utama. Tim pengkajian 
terdiri dari para spesialis yang ditugaskan untuk menangani masing-masing 
subprogram SADI, dimana kesemuanya bekerja secara terpadu untuk memastikan 
bahwa pengkajian dilaksanakan berdasarkan perspektif program secara keseluruhan. 
(Lihat jadwal di Lampiran 8.)  

1.2.2. Struktur Laporan 
4. Laporan ini terdiri dari delapan bagian termasuk Pendahuluan: 
 Bagian 1: Pendahuluan. 
 Bagian 2: Tinjauan atas Fase I SADI, yang mengkaji relevansi program. 
 Bagian 3: Kinerja hingga saat ini. 
 Bagian 4: Struktur dan Manajemen Program. 
 Bagian 5: Pengkajian atas efektifitas pendekatan SADI. 
 Bagian 6: Pertimbangan-pertimbangan utama untuk masa depan. 
 Bagian 7: Pelajaran yang dipetik. 

                                            
1 Secara spesifik yaitu PMD yang didukung oleh NMC. 
2 Tim MTR dipimpin oleh Rob Hitchins (Sprongfield Centre) dan terdiri dari Amnon Golan, John Sutherland, 
Megawati Sulistyo dan Rebecca McLaren (AusAID Canberra), Tim ini didukung oleh Richard Holloway. 
Perwakilan dari kedua lembaga pengelola, AusAID dan BAPPENAS ikut serta di dalam kegiatan pengkajian 
ini pada sejumlah kunjungan lapangan. 
3 Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan NTB; kunjungan ke NTT tidak dimungkinkan karena 
terbatasnya waktu pelaksanaan MTR. 
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 Bagian 8: Ringkasan rekomendasi. 

5. Laporan ini disertai dengan sembilan buah lampiran: pengkajian individual atas 
subprogram SADI; dimensi tambahan atas kinerja; program-program terkait lainnya; 
matriks yang meghubungkan kegiatan pengkajian pasar dan penelitian SADI dengan 
proposal-proposal yang didanai oleh PNPM-AP; Kerangka Acuan MTR; jadwal dan 
narasumber utama; daftar dokumen yang dikaji. 

1.2.3 Kritik dan ucapan terimakasih 
6. Pada saat ini SADI masih berada pada tahap awal dari proses ujicoba yang panjang. 

Pelaksanaan sejumlah kegiatan baru saja dimulai dan terdapat keterbatasan bagi 
MTR untuk melaksanakan pengkajian definitif atas dampak dari program SADI. Oleh 
karena itu, MTR hanya difokuskan pada pengkajian atas efektifitas pendekatan yang 
diterapkan oleh program ini dan tentang peluang perbaikan untuk Fase II. 

7. Tim MTR ingin menghaturkan terimakasih kepada pihak AusAID, BAPPENAS dan 
program SADI beserta para stakeholder yang terlibat atas kesediaan untuk 
mengalokasi waktu, memberikan pandangan dan keterbukaan serta atas dukungan 
pengaturan logikatik selama pelaksanaan MTR. Ucapan terimakasih juga diucapkan 
kepada Richard Holloway yang telah mendampingi tim selama pelaksanaan kegiatan 
pengkajian dan berperan sebagai narasumber yang berharga dan sangat bermanfaat. 
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2. TINJAUAN ATAS FASE I SADI 
Bagian ini memaparkan tinjauan atas SADI dan relevansinya dengan konteks 
Indonesia. 
 
2.1. Desain dan tujuan 
8. SADI dirancang sebagai program yang berdurasi selama sepuluh tahun, dimana fase 

awal dilaksanakan sejak Juni 2006 hingga Desember 2009 dan meliputi 24 kecamatan 
di delapan buah kabupaten yang berlokasi di empat provinsi di Kawasan Timur 
Indonesia. SADI merupakan sebuah program ‘desain-dan-laksanakan’, dimana 
kerangka desain dimaksudkan hanya sebagai garis besar saja dan pengembangan 
rincian kegiatan maupun kebutuhan sumberdaya dilaksanakan melalui proses 
rencana kerja dan penganggaran tahunan. 

9. Tujuan utama dari fase pertama ini adalah untuk mengujicobakan sebuah pendekatan 
terpadu di dalam pengembangan petani rakyat, mengkoordinasikan penggabungan 
komponen peningkatan penghasilan ke dalam program nasional pengentasan 
kemiskinan yang baru (PNPM-Perdesaan) dengan peningkatan agribisnis dan praktik-
praktik penelitian pertanian. 

10. Sasaran SADI adalah untuk mewujudkan pertumbuhan di wilayah pedesaan dan 
peningkatan pendapatan rumah tangga secara berkelanjutan melalui peningkatan 
akses ke pasar, dan melalui berbagai kegiatan on-farm dan off-farm yang 
dilaksanakan di empat buah provinsi sasaran di Kawasan Timur Indonesia. 

11. Tujuan program ini adalah untuk mendemonstrasikan melalui sejumlah kegiatan 
berbasis masyarakat di provinsi-provinsi sasaran, sebuah model peningkatan produksi 
di tingkat rumah tangga yang dihubungkan secara efektif dengan peningkatan 
kapasitas agribisnis/UKM, dan didukung oleh kapasitas R&D terapan yang berbasis 
kebutuhan dan terdesentralisasi. 

12. Tujuan-tujuan ini tidak terwakili di dalam kerangka logika umum program dan 
walaupun masing-masing subprogram memiliki kerangka logika, akan tetapi tidak 
terdapat mekanisme untuk menyatukan pencapaian mereka yang memungkinkan 
untuk pengkajian dampak luas dari program ini. Hal ini merupakan suatu kelalaian 
yang sangat mengejutkan untuk sebuah program yang seharusnya terintegrasi. 
Dampak yang terjadi adalah SADI distrukturkan sebagai sebuah fasilitas multi proyek, 
dan bukan sebagai sebuah program. 

13. Alas dasar dari pendekatan SADI adalah untuk menguji dan membuktikan keefektifan 
sebuah model baru yang terintegrasi untuk mendukung para petani rakyat, dengan 
tujuan agar model ini dapat direplikasikan secara nasional oleh pihak Indonesia 
sendiri sesegera mungkin. Fase I dimaksudkan sebagai periode untuk meletakkan 
dasar bagi perluasan program yang dimulai sejak pertengahan 2009. 

14. Walaupun terdapat ketidakkonsistenan kerangka logika, akan tetapi tujuan dari SADI 
telah sesuai dengan maksud yang ingin dicapai, misalnya pelaksanaan ujicoba atas 
sebuah model perubahan kelembagaan yang memungkinkan untuk direplikasikan. 
Tujuan replikasi maupun perluasan kegiatan tidak terefleksikan secara konsisten di 
dalam tujuan-tujuan yang dimiliki oleh masing-masing subprogram. 

15. SADI didesain untuk dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai kegiatan donor 
maupun pemerintah yang telah ada dan memanfaatkan sistem yang telah terbentuk 
semaksimal mungkin. Program ini dilandasi oleh tiga buah program: 

 Program Pengembangan Kecamatan (PPK), sebuah program pembangunan 
berbasis masyarakat yang berfokus pada prasarana berskala kecil. PPK 
merupakan bagian dari sebuah prakarsa yang didukung oleh Bank Dunia untuk 
penguatan pengelolaan pembangunan di tingkat pedesaan jangka panjang yang 
telah berlangsung sejak 1998, dimana program ini memiliki tujuan umum untuk 
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mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kapasitas pengelolaan pembangunan 
di tingkat pedesaan di Indonesia4. 

 IFC-Program Dukungan Pengembangan UKM di KTI (Program for Eastern 
Indonesia SME Assistance/PENSA) yang mencakup serangkaian sektor ekstraktif 
dan manufaktur, dan juga hal-hal yang terkait dengan peningkatan akses ke 
pelayanan keuangan dan lingkungan pendukung usaha. Program kerjasama 
agribisnis yang dimiliki oleh PENSA meliputi pengembangan sektor kakao, rumput 
laut, jagung dan peternakan ayam. 

 Pengalaman ACIAR selama 23 tahun di dalam kegiatan penelitian pertanian di 
Indonesia maupun regional yang menyediakan beragam pilihan teknologi dan 
pengalaman yang bisa dimanfaatkan, misalnya teknologi di dalam pengembangan 
komoditas kacang tanah, ternak sapi, perikanan, dan hortikultura yang memiliki 
relevansi dengan SADI. 

16. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas (implikasi lebih lanjut dibahas 
pada Bagian 4), SADI dibagi ke dalam tiga buah subprogram (SP) yang didesain 
untuk bekerja secara terpisah tapi saling terkait, dan memiliki fokus geografis yang 
sama: 
 SP1: Peningkatan Produksi dan Pemasaran Petani Rakyat (PNPM-AP) 

(dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan dipandu oleh Bank Dunia) 
yang mengujicobakan pemaduan dukungan dana Bantuan Langsung Masyarakat 
untuk pelaksanaan berbagai kegiatan peningkatan penghasilan ke dalam PNPM-
Perdesaan. 

 SP2: Penguatan Pengembangan UKM dan Agribisnis Sektor Swasta 
(dilaksanakan oleh IFC), yang bertujuan untuk meningkatkan akses petani rakyat 
terhadap pasar dan pelayanan keuangan serta mengatasi sejumlah hambatan 
yang dialami oleh dunia usaha yang mempengaruhi agribisnis petani rakyat. 

 SP3: Dukungan terhadap Penelitian Terapan Berbasis Pasar (dilaksanakan 
oleh ACIAR), yang bertujuan untuk merubah cara kerja sistem penelitian pertanian 
untuk menjadi lebih meluas dan responsive terhadap kebutuhan agribisnis petani 
rakyat. 

17. Fokus dari ketiga subprogram ini merupakan elemen penting dari perwujudan sebuah 
lingkungan yang lebih kondusif bagi agribisnis petani rakyat. Apabila dipadukan, maka 
tentunya ketiga subprogram ini akan menjadi basis peningkatan produktifitas yang 
berkelanjutan dan membuka akses ke berbagai peluang, dan berkontribusi terhadap 
pertumbuhan pedesaan dan peningkatan penghasilan rumah tangga di pedesaan. 

2.2. Relevansi SADI terhadap konteks Indonesia 
18. MTR menyimpulkan bahwa konsep dasar program telah sesuai. Pengembangan 

pertanian merupakan hal yang penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 
pedesaan dan pengurangan kemiskinan. Pengalaman internasional secara jelas 
mengindikasikan kebutuhan atas sebuah pendekatan yang sistematis untuk 
pengembangan pedesaan, yang berfokus pada perubahan kelembagaan yang 
berkelanjutan baik pada sektor pemerintah maupun swasta di dalam meningkatkan 
akses kaum miskin terhadap berbagai peluang dan disertai dengan peningkatan 
kapasitas mereka di dalam merespon peluang-peluang tersebut. Di Indonesia, PNPM 
merupakan fitur sentral dari ‘sistem’ pengembangan ekonomi pedesaan. SADI 
menyadari bahwa PNPM-Perdesaan sendiri tidak mampu untuk meningkatkan 
penghasilan di wilayah pedesaan; lingkungan di sekeliling PNPM-Perdesaan juga 
masihlah menjadi sebuah permasalahan. 

                                            
4 Pada tahun 2006, PPK digabungkan ke dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), 
program nasional utama untuk pengentasan kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Bagian 
pedesaan, PNPM-Perdesaan, didasarkan pada pengalaman PPK. 
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19. Munculnya sebuah pendekatan yang bersumber dari bidang pengembangan 
masyarakat, dimana terdapat sebuah penekanan yang kuat terhadap pemberdayaan 
kaum miskin dan pendekatan yang lebih strategis dan berorientasi pasar dapat 
menciptakan ketegangan, karena dilaksanakan berdasarkan etos yang secara 
konvensional dikenal sebagai ‘bawah ke atas’ dan dihadapkan dengan pendekatan 
‘menjangkau ke bawah’. Belakangan ini, pemikiran dan praktik pembangunan lebih 
memberikan fokus pada peningkatan penghasilan kaum miskin dengan menggunakan 
pendekatan promosi yang lebih sistematis dan strategis; SADI – secara prinsipil – 
konsisten terhadap proses evolusi ini5. Tantangan utama dari pendekatan-
pendekatan ini muncul bukan karena etos yang berbeda akan tetapi karena mereka 
membutuhkan pelaksanaan pendekatan yang terfokus dan rumit, dimana tujuan yang 
ingin diwujudkan adalah untuk menfasilitasi proses perubahan kelembagaan, 
biasanya melibatkan beragam pemain. 

20. Untuk kasus SADI, tantangan pelaksanaan yang dihadapi adalah: mengarahkan 
program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh negara untuk melaksanakan 
sebuah tugas kompleks di dalam mewujudkan peningkatan penghasilan yang 
berkelanjutan; pelembagaan paradigma baru di dalam penelitian pertanian yang 
dilaksanakan oleh pemerintah untuk menjadi lebih meluas dan responsif; dan 
meningkatkan mutu lingkungan pendukung agribisnis petani rakyat; mewujudkan 
hubungan yang lebih baik antar para pemain komersial (termasuk petani rakyat) dan 
antara sektor swasta, sektor pemerintah dan para pemain berpengaruh lainnya. 

21. Program ini konsisten dengan tujuan dan strategi AIP6, terutama Pilar 1 tentang 
pengelolaan ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan, dan dimana, Tujuan 3 
difokuskan: (1) menghilangkan hambatan pertumbuhan prasarana dan produktifitas; 
(ii) penguatan sistem Indonesia dan mewujudkan outcome yang berkelanjutan; dan 
(iii) peningkatan produktifitas pedesaan dan akses ke pasar. SADI juga konsisten 
dengan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM 2004-09) Pemerintah 
Indonesia, misalnya wilayah prioritas pengembangan pedesaaan untuk peningkatan 
pemberdayaan masyarakat pedesaan dan promosi ekonomi daerah7. 

2.3. Saling Melengkapi dan mendukung dengan program lainnya 
22. SADI memperlihatkan keserasian dengan berbagai program dan inisiatif pemerintah 

Indonesia, terutama dengan PNPM-Perdesaan dan BBP2TP, karena keduanya 
terpadu di dalam pendekatan yang diterapkan oleh program ini. Di luar hal ini, 
terdapat sejumlah program yang dilaksanakan di Kawasan Timur Indonesia yang 
mungkin memiliki relevansi dengan SADI. Hal ini disadari dan terefleksikan dengan 
baik oleh pihak AusAID, misalnya, di dalam Strategi Pengembangan Pedesaan dan 
Ketahanan pangan. Program-program utama diringkaskan secara jelas di dalam 
Lampiran 5 dan juga dibahas di dalam Lampiran 1-3 yang membahas ketiga 
subprogram secara terpisah. 

23. Hingga tahapan ini, luasan tentang sejauh mana sinergi antar program bisa 
dimanfaatkan atau perihal tentang potensi konflik yang harus diselesaikan masihlah 
belum jelas. SADI masih berada pada tahapan untuk melakukan klarifikasi dan 
penyempurnaan atas pendekatan yang diterapkan dan kemungkinan akan merubah 
wilayah operasinya sesuai dengan perkembangan waktu; program-program lain yang 
baru saja dimulai seperti PUAP dan FEATI juga berada pada posisi yang sama, hal ini 
membuat sulit untuk menentukan bagaimana kolaborasi dapat diperkuat pada tahap 
yang masih dini ini. 

                                            
5 Misalnya, pendekatan ‘Membuat Pasar Bekerja Bagi Kaum Miskin’ dan ‘Penelitian Pertanian Terpadu untuk 
Pembangunan’. 
6 Australia-Indonesia Partnership Country Strategy (2008-15). 
7 Lihat Bab 25. 



 

11 
 

24. Oleh karena kurangnya kepastian, maka MTR berpendapat bahwa merupakan hal 
yang pragmatis untuk melanjutkan pendekatan yang diterapkan oleh SADI pada saat 
ini, melaksanakan monitoring rutin dan berhubungan dengan berbagai program utama 
untuk memelihara kesadaran tentang perkembangan, peluang dan tantangan serta 
bagaimana cara meresponnya, daripada hanya sekedar pembentukan kolaborasi 
formal belaka.  
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3. KINERJA HINGGA SAAT INI 
Bagian ini mengkaji keefektifan kinerja SADI di dalam pencapaian tujuan-tujuannya 
dan keberlanjutan outcome dari intervensi yang dilaksanakan 
 
25. Pengkajian atas kinerja SADI di dalam pencapaian tujuan-tujuan yang terdapat di 

dalam kerangka logikanya menghadapi dua buah permasalahan: 

 Pada tahapan yang masih dini ini, pencapaian yang diraih masihlah sangat tidak 
memadai untuk diukur sehingga tidak memungkinkan bagi MTR untuk melakukan 
pengkajian definitif atas dampak yang dihasilkan. 

 Tidak adanya kerangka logika umum program untuk mengukur kontribusi dari 
setiap subprogram telah menghambat dilakukannya pengkajian atas dampak 
program secara keseluruhan8. 

26. Oleh karena itu, MTR diharuskan untuk menginterpretasikan tujuan-tujuan program 
dan bagaimana cara setiap subprogram berkontribui di dalam mewujudkannya. MTR 
difokuskan pada pengkajian keefektifan pendekatan SADI di dalam mewujudkan 
tujuan-tujuan ini dan bagaimana cara meningkatkannya di dalam Fase II. 

27. Sebagaimana yang ditampakkan oleh bagian selanjutnya dari laporan ini, MTR telah 
melakukan observasi terhadap sejumlah pencapaian positif dan bernilai yang telah 
diwujudkan hingga saat ini. Pengalaman nyata telah diperoleh pada tahap awal 
pelaksanaan program ini dan bermanfaat di dalam menginformasikan pendekatan 
yang selayaknya diterapkan oleh SADI di masa yang akan datang. Adaptasi semacam 
ini merupakan alasan bagi penerapan program desain-dan-laksanakan yang memiliki 
tujuan ujicoba. 

3.1. Pengukuran kinerja berdasarkan tujuan umum program 
28. Sasaran SADI adalah untuk mewujudkan pertumbuhan di wilayah pedesaan dan 

peningkatan pendapatan rumah tangga secara berkelanjutan melalui peningkatan 
akses ke pasar, dan melalui berbagai kegiatan on-farm dan off-farm yang 
dilaksanakan di empat buah provinsi sasaran di Kawasan Timur Indonesia. 

29. Sasaran ini terdiri dari sebuah hirarki dua tujuan: (i) meningkatkan pertumbuhan 
pedesaan dan penghasilan rumah tangga; dan (ii) meningkatkan produktifitas, akses 
ke pasar dan nilai tambah. MTR menginterpretasikan  peningkatan pertumbuhan dan 
penghasilan sebagai tujuan utama pada tingkatan ini, dimana produktifitas dan nilai 
tambah merupakan indikator yang mewakili. Peningkatan ini akan dihasilkan oleh 
perbaikan akses ke dukungan peningkatan penghasilan, pasar dan penelitian, yang 
merupakan indicator atas perbaikan sistem atau lingkungan pertanian petani rakyat 
yang ingin diwujudkan oleh SADI pada tingkat Tujuan. 

30. Merupakan hal yang terlalu dini di dalam pelaksanaan program untuk secara definitif 
mengkaji dampak pada tahapan ini. SP1 baru mulai melaksanakan pengalokasian 
dana BLM putaran pertama dan tampaknya tidak akan melakukan pengalokasian 
berikutnya hingga 2010. MTR juga mempertanyakan kelayakan komersial dari 

                                            
8 Berbagai dokumen program menampilkan sasaran dan tujuan program akan tetapi tidak disertai dengan 
indikator. Masing-masing SP memiliki kerangka logika, akan tetapi tidak terdapat mekanisme untuk 
menghitung pencapaian mereka secara terpadu untuk mengkaji dampak keseluruhan dari program. Misalnya, 
Laporan Perkembangan Semi Tahunan atau Laporan Monitoring dan Evaluasi (2008) tidak mengkaji 
perkembangan pencapaian tujuan dan indikator program. Secara keseluruhan, kerangka logika yang ada 
dirumuskan secara tidak tepat dan pengumpulan informasi data dasar masih sementara berlangsung (Lihat 
‘Kerangka Strategis’ di Bagian 5). 
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proposal yang didanai pada tahun 2008 dan berpendapat bahwa dampak pada 
tahapan ini akan membutuhkan rentang waktu yang cukup lama untuk diwujudkan. 

31. Program ini dapat mengklaim telah menjangkau – kurang lebih – 14.000 petani9, 
sebagai pertanda hasil intervensi oleh SP2 dan SP3, misalnya dalam hal peningkatan 
volume produksi, produktifitas dan hasil dari komoditas kacang tanah dan peternakan 
sapi yang sangat menjanjikan. Selain itu elemen-elemen dari ‘model’ SADI (misalnya 
penelitian, hubungan dengan pasar dan mobilisasi tingkat pedesaan) jika digabungkan 
maka akan memperlihatkan bukti dampak yang bisa dicapai. Hal ini membuat MTR 
berpendapat tentang potensi SADI (lihat contoh kasus Garuda Foods di dalam 
pengembangan komoditas kacang tanah pada Lampiran 2). 

32. Akan tetapi, sebagaimana yang akan dibahas di bagian berikut dari laporan ini, MTR 
mengkuatirkan kemampuan SADI memadukan seluruh elemen tersebut secara 
konsisten dan menguji model ini secara efektif. SADI diharapkan akan mencapai 
luasan dan keberlanjutan melalui replikasi dari model ini. Replikasi hanya dapat 
diwujudkan apabila kegiatan ujicoba yang dilaksanakan berlangsung dengan sukses. 
Hal ini mempersyaratkan pelaksanaan yang terkelola dengan baik untuk memastikan 
terjadinya pembelajaran, adaptasi dan demonstrasi. Menurut opini MTR, intervensi-
intervensi yang dilaksanakan oleh SADI bersifat terpencar, memiliki keterkaitan yang 
lemah dan tidak terfokus pada perubahan kelembagaan yang dibutuhkan untuk 
mendukung keefektifan model yang dikembangkan. 

33.  Tujuan SADI adalah untuk mendemonstrasikan melalui sejumlah kegiatan berbasis 
masyarakat di provinsi-provinsi sasaran, sebuah model peningkatan produksi di 
tingkat rumah tangga yang dihubungkan secara efektif dengan peningkatan kapasitas 
agribisnis/UKM, dan didukung oleh kapasitas R&D terapan yang berbasis kebutuhan 
dan terdesentralisasi. 

34. Tujuan ini merupakan fitur khas SADI, walaupun kerangka kerja subprogram mengacu 
pada tujuan ini – secara tidak konsisten – sebagai agenda perubahan kelembagaan10, 
akan tetapi cenderung tidak terjabarkan atau terefleksikan di dalam strategi-strategi 
intervensi atau terpadukan di dalam visi bersama untuk program secara umum. 
Secara sederhana hal ini bisa dijelaskan di dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai 
berikut: apa yang dimaksud sebagai model SADI, apa yang menjadi bagian penting 
dari model tersebut, bagaimana bagian-bagian tersebut dapat diselaraskan – dan 
yang terpenting – bagaimana dengan potensi keberlanjutan dan replikasi dari model 
ini? Ini merupakan visi yang harus bisa dijabarkan, diuji dan dipromosikan oleh SADI.  

35. MTR menyadari bahwa sistem agribisnis kompleks yang dilaksanakan oleh SADI tidak 
dapat begitu saja disederhanakan – yang berakibat pada sulitnya replikasi di masa 
yang akan datang. Secara mendasar, tugas SADI adalah meningkatkan efektifitas 
rantai nilai pertanian bagi para petani rakyat. Hal ini membutuhkan perubahan 
pengaturan kelembagaan (misalnya fungsi pasar dan pemain) yang ada di dalam dan 
sekitar rantai nilai. Memahami apa yang dimaksud sebagai pengaturan yang paling 
mendesak dan umum, bagaimana cara meningkatkannya, dan siapa yang memainkan 
peran utama di dalam melaksanakan perubahan dan pengelolaannya, merupakan hal-
hal utama di dalam pengembangan basis replikasi. 

 
                                            
9 MTR menggunakan istilah ‘petani’ untuk memperjelas istilah penerima manfaat petani rakyat; dokumentasi 
program mengacu baik kepada ‘petani’ (yang oleh MTR dilihat sebagai perseorangan) dan ‘rumah tangga’ 
(yang oleh MTR dilihat sebagai kumpulan orang). 
10 “Menciptakan mekanisme perencanaan dan pendanaan yang tersentralisasi” (SP1); “Meningkatkan 
keefisienan rantai-rantai pasokan yang dimulai dari kelompok petani/lembaga produsen hingga pengguna 
akhir” (SP2); “Penguatan kapasitas R&D pertanian terapan di tingkat provinsi” (SP3). 
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Gambar 1: Ilustrasi sistem agribisnis 

 

Pada Core (Inti) dari setiap sistem agribisnis terdapat rantai-rantai 
nilai pertanian dimana kaum miskin menggantungkan mata 
pencaharian mereka dan juga berisikan berbagai peluang. Rantai-
rantai nilai tidak beroperasi di dalam kondisi yang terisolasi. 
Mereka bergantung pada sejumlah fungsi dan aturan pendukung 
yang membentuk struktur dan operasional mereka dan secara 
khusus menentukan tingkatan dimana mereka kondusif bagi 
keikutsertaan petani rakyat yang miskin. 
 
Fungsi-fungsi pendukung terdiri dari: mobilisasi petani dan 
perwakilannya, penelitian, informasi, input, peralatan, agribisnis 
dan pelayanan keuangan, transport, prasarana, advokasi, 
koordinasi dan lain sebagainya (beberapa di antaranya sangatlah 
spesifik tergantung kondisi dan situasi). 
 
Aturan-aturan terdiri dari: kebijakan-kebijakan formal, hukum dan 
peraturan serta prosedur-prosedur administratif, juga mencakup 
batasan-batasan yang terlalu formal tentang perilaku, misalnya 
standard industri, etika, adat dan tradisi. 
 
Pada berbagai sistem dan konteks yang berbeda, fungsi-fungsi ini 
mungkin saja dilaksanakan oleh beragam kombinasi dari pihak 
swasta, pemerintah, atau masyarakat sipil, besar dan kecil, formal 
dan informal. 

 
36. Terdapat tanda-tanda perubahan terkait dengan elemen-elemen individual yang ada 

di dalam gambar ini: pemaduan dukungan peningkatan penghasilan ke dalam mekanisme 
PNPM-Perdesaan telah dimulai (misalnya di dalam prosedur standard kegiatan); sejumlah 
perusahaan telah mengadopsi langkah-langkah baru di dalam bekerja dengan para petani 
rakyat atau ikut serta di dalam forum yang bertujuan untuk membentuk pengembangan 
dan arahan suatu komoditas (misalnya Cocoa Sustainability Partnership (CSP) untuk 
komoditas kakao); tujuan BBP2TP untuk mewujudkan sebuah pendekatan penelitian 
pertanian yang baru memiliki konsistensi yang sangat tinggi dengan SADI, hal ini 
dijabarkan di dalam pengadopsian dan penerapan berbagai pendekatan SP3 (misalnya 
kegiatan pengkajian kelembagaan) dan pemberian komitmen yang merupakan pertanda 
positif bagi masa depan.  

37. Akan tetapi SADI harus memastikan bahwa strategi-strategi intervensi semua SP 
memiliki konsistensi sepenuhnya terhadap visi umum dari perubahan kelembagaan 
dan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak terfokus secara 
berlebihan pada pencapaian akhir (luasan dan dampak akhir) dengan mengabaikan 
besaran biaya yang dikeluarkan untuk mencapai dampak tersebut (pengembangan 
kelembagaan secara berkelanjutan yang bisa direplikasikan). 
 SP1 dihadapkan pada berbagai permasalahan terkait dengan kepastian pencairan 

dana BLM pada putaran pertama. Tampak jelas bagi MTR bahwa implikasi dari 
pemaduan dukungan peningkatan penghasilan ke dalam PNPM-Perdesaan 
belumlah sepenuhnya disadari, Oleh karena itu SP1 tidak berada pada posisi 
untuk memandu atau mendukung secara maksimal proses perubahan hingga 
tingkatan yang oleh MTR dianggap perlu.  

 Intervensi individual SP2 beserta perusahaan-perusahaan unggulan atau 
perbaikan mutu lingkungan pendukung usaha serta akses ke pelayanan keuangan 
lebih merupakan sebuah portofolio yang terpencar, dan hanya sebagian saja yang 
terkait dengan komoditas-komoditas prioritas SADI yang ada di provinsi-provinsi 
sasaran. Walaupun kegiatan yang dilaksanakan mungkin memiliki dampak 
signifikan di Kawasan Timur Indonesia, akan tetapi terdapat kecenderungan hanya 
akan memberikan sedikit manfaat pada perubahan kelembagaan yang dibutuhkan 
untuk menguji model SADI. 

 SP3 memiliki sebuah agenda perubahan kelembagaan yang sangat jelas dan telah 
memiliki awalan yang positif di dalam mewujudkan hal ini. Intervensi-intervensi 
awal yang dilaksanakan difokuskan pada ‘pencapaian segera’ dan membantu 
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untuk mendorong minat dan komitmen daro para stakeholder utama. Tantangan 
yang dihadapi saat ini adalah untuk menjabarkan dan melaksanakan sebuah 
proses yang lebih terarah pada tujuan untuk mewujudkan perubahan 
kelembagaan, terutama pada tingkat sub-nasional.  

38. Output tidak terjabarkan secara spesifik untuk program secara keseluruhan. Secara 
konvensional, output untuk sebuah program yang multi komponen akan merefleksikan 
komponen-komponen yang ada di dalamnya (misalnya, subprogram). Pada kasus 
SADI, masing-masing subprogram secara langsung berusaha untuk menghasilkan 
perubahan dalam hal persepsi dan perilaku, kapasitas, praktik dan hubungan yang 
berkontribusi terhadap model kerja.   

3.2 Kinerja dari setiap subprogram (ringkasan)11 

3.2.1 Subprogram 1 (SP1) 
39. Mengubah sistem pertanian tradisional menjadi pertanian komersial tidak pernah 

menjadi sesuatu yang mudah; oleh karena itu mewujudkannya melalui mekanisme 
PNPM yang bersifat ujicoba tentunya merupakan hal yang sangat menantang. 
Pengalaman penyaluran dana BLM pada putaran pertama merupakan suatu 
pencapaian dan pengalaman yang berharga serta bermanfaat untuk pendesainan Fase 
II. Akan tetapi, MTR berpendapat bahwa diperlukan sejumlah perbaikan yang signifikan 
oleh SP1 untuk bisa mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.  

40. Sasaran SP1, untuk berkontribusi pada peningkatan produktifitas dan penghasilan dan 
mengurangi kerentanan rumah tangga pedesaan melalui peningkatan akses ke 
teknologi, input dan pasar sebenarnya merupakan sebuah hirarki dari dua buah tujuan. 
MTR menjabarkan “peningkatan produktifitas dan penghasilan” sebagai sebuah hal 
yang konsisten dengan Sasaran SP1 dan “peningkatan akses ke teknologi, input dan 
pasar’ sebagai sebuah indikator pencapaian sasaran tersebut, sebagai cara dimana 
peningkatan produktifitas dan penghasilan dapat diwujudkan.  

41. Oleh karena persetujuan akhir atas pencairan dana BLM untuk putaran pertama baru 
dilaksanakan pada bulan Nopember 2008, maka merupakan suatu hal yang prematur 
untuk mengkaji dampak SP1 terhadap peningkatan produktifitas atau penghasilan. Pada 
titik ini, maka pengkajian difokuskan pada proses perumusan dan persetujuan dana 
BLM.  

42. Putaran pertama penyaluran dana BLM diperkirakan akan menjangkayu sekitar 6.500 
petani. MTR sangat seksama mengamati dampak potensial dari dana BLM ini 
terhadap peningkatan penghasilan. Sebagaimana disebutkan di atas, tentang 
kerjasama antar komponen SADI (misalnya kegiatan pertanian di wilayah yang terdapat 
kegiatan penelitian pertanian dan peningkatan akses ke pasar, contohnya komoditas 
kacang tanah) maka terdapat bukti tentang terjadinya peningkatan produktifitas atau 
penghasilan, akan tetapi umumnya terjadi di luar wilayah PNPM-AP. Secara umum, 
MTR memiliki keraguan atas kelayakan kegiatan yang dipilih dan jenis dukungan yang 
akan disediakan kepada kelompok petani di bawah program PNPM-AP.  

43. Tujuan SP1 adalah untuk menciptakan mekanisme perencanaan dan pendanaan yang 
terdesentralisasi untuk mendukung pengembangan berbagai kegiatan pendukung 
peningkatan penghasilan, dengan didasarkan pada pendekatan PPK12.  

44. SP1 bertujuan untuk memperluas cakupan PNPM-Perdesaan melalui pelaksanaan 
kegiatan ujicoba atas pengenalan dukungan terhadap berbagai kegiatan ekonomi yang 

                                            
11 Laporan ini merupakan ringkasan dari sejumlah pengkajian yang lebih terperinci yang bisa dilihat pada 
Lampiran 1-3. 
12  Pada saat ini dikenal dengan nama PNPM-Perdesaan. 
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akan dihubungkan dengan agribisnis dan penelitian pertanian. Hal ini sejalan dengan 
tujuan SADI. Di bawah program PNPM-AP kelompok-kelompok petani dibantu untuk 
mengidentifikasi hambatan-hambatan produksi utama dan peluang pemasaran serta 
memperoleh dan BLM untuk melaksanakan berbagai kegiatan untuk mengatasi 
permasalahan tersebut. SP1 dilaksanakan sejalan dengan etos SADI, yaitu 
dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia 
sebagai basis untuk memastikan keberlanjutan dan replikasi yang lebih luas. JIka 
berhasil, maka SP1 memiliki potensi untuk mencapai skala yang lebih luas apabila 
pemerintah Indonesia memutuskan untuk mereplikasikan model PNPM-AP secara 
nasional. Akan tetapi untuk bisa mewujudkan tujuan ini, dibutuhkan perluasan cakupan 
dukungan dari SP2 selain pendekatan Perusahaan Unggulan yang telah dilaksanakan 
(lihat Bagian 5). 

45. Berdasarkan pencapaian yang diperoleh di bawah PPK dan perkembangan hingga saat 
ini di dalam mengelola proses fasilitasi tingkat desa, terdapat bukti bahwa SP1 mampu 
mencapai tujuannya di dalam menciptakan mekanisme perencanaan dan pendanaan 
yang terdesentralisasi. Apa yang masih belum jelas adalah keefektifan mekanisme 
ini di dalam mendukung pengembangan kegiatan perekonomian pedesaan. 

46. PNPM-Perdesaan merupakan sebuah pendekatan yang berhasil di dalam 
pembangunan pada tingkat masyarakat, yang umumnya difokuskan pada 
pembangunan prasarana berskala kecil. PNPM-AP mencoba untuk mengatasi 
tantangan yang lebih kompleks dalam hal pengembangan kegiatan perekonomian 
pedesaan. MTR berpendapat bahwa terdapat kebutuhan untuk memperbaiki struktur 
dan operasional mekanisme yang diterapkan. Rincian komentar tentang kelayakan 
PNPM-AP dapat dilihat pada Bagian 4 dan Lampiran 1.   

47. Upaya pemaduan menghadapi hambatan akibat ekspansi besar-besaran dari PNPM, 
yang meliputi 75.000 desa dengan perkiraan anggaran sebesar 1,5 miliar dollar AS. 
Setelah MTR merampungkan kegiatan kunjungan lapangannya, disadari bahwa terjadi 
ketidakseimbangan pengelolaan pada PNPM-AP yang berskala lebih kecil oleh pihak 
PMD. 

48. SP1 Komponen 1: Mengembangkan kegiatan pendukung peningkatan penghasilan 
melalui penyediaan dana BLM di tingkat kecamatan.  Komponen ini berfokus pada 
kegiatan fasilitasi desa dan mekanisme dana BLM. Walaupun terjadi keterlambatan di 
dalam persetujuan atas anggaran PNPM 2008, terdapat sejumlah pencapaian sebagai 
berikut:  

 Telah dirampungkannya profil agribisnis desa dan kecamatan sasaran, yang 
menjadi basis untuk menghubungkan kegiatan antar ketiga komponen SADI13.  

 Perumusan dan persetujuan 416 usulan kegiatan desa, dimana pelaksanaannya 
dijadwalkan untuk dimulai pada bulan Desember 2008.  

 Pemilihan Lembaga Penyedia Layanan Pengembangan Usaha (Business 
Development Service Providers/BDSPs) untuk membantu pelaksanaan kegiatan 
tingkat desa.   

 Pemaduan kegiatan peningkatan perekonomian pedesaab ke dalam mekanisme 
PNPM-Perdesaan, yang memungkinkan perluasan kegiatan di masa yang akan 
datang sebagai kegiatan berskala nasional. 

49. Sepuluh persen proposal yang disetujui pada tahun 2008 berupa usulan pendanaan 
pembangunan jalan dan sarana irigasi, dengan anggaran rata-rata sebesar 10.600 dolar 
AS. Proposal-proposal lainnya meliputi 51 jenis kegiatan yang berbeda, dengan 

                                            
13 Sekitar 40-60% proposal desa PNPM-AP di tahun 2008 dicakup oleh studi-studi analisa rantai nilai dan/atau 
kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh SP2 dan SP3. Akan tetapi, keterkaitan di antara ketiganya 
cenderung dangkal karena tidak adanya bukti bahwa hal ini berkontribusi terhadap sifat atau mutu dari 
proposal. 
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anggaran rata-rata sebesar 4.600 dolar AS (230 dolar AS per petani). Tanpa 
membedakan jenis komoditas yang dipilih, proposal-proposal tersebut ditujukan untuk 
kegiatan pelatihan dan pembuatan lahan percontohan. (Rincian kegiatan dapat dilihat 
pada Lampiran 1).                          

50. Sebagaimana disebutkan di atas, MTR mengidentifikasi sejumlah isu selama 
pelaksanaan pemilihan proposal yang memperlihatkan komplikasi sesungguhnya atau 
potensial di dalam dukungan SADI terhadap kegiatan peningkatan ekonomi pedesaan.  

51. Pemilihan kecamatan: SP2 dan SP3 memulai kegiatan mereka lebih awal daripada 
SP1, dengan memanfaatkan proses konsultasi stakeholder untuk memilih komoditas 
yang dianggap relevan terhadap pengembangan agribisnis di provinsi-provinsi sasaran. 
Pemilihan kecamatan sasaran oleh SP1 didasarkan pada kinerja mereka selama 
pelaksanaan PNPM-Perdesaan. Hal ini mengakibatkan terbatasnya keleluasaan untuk 
menyesuaikan dengan kriteria yang digunakan oleh kedua subprogram tersebut. Oleh 
karena itu, ketiga subprogram tidak memiliki keserasian dalam hal komoditas dan pasar 
yang dikaji, begitupula dalam hal proposal yang diajukan untuk memperoleh pendanaan 
BLM. Kesemua ini mengakibatkan kesulitan di dalam menyesuaikan permintaan petani 
dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh subprogram lainnya. Walaupun keserasian 
yang sempurna tidak dapat diwujudkan, akan tetapi apabila bisa mencapai harmonisasi 
maka hal ini akan bermanfaat.   

52. Permasalahan yang terkait dengan dana BLM:  
 Pendanaan: PMD, berdasarkan pertimbangan bahwa Fase I SADI akan berakhir 

pada pertengahan 2009 dan dana yang tidak terpakai harus dikembalikan, maka 
memutuskan untuk menambahkan seluruh sisa dana untuk 2009 ke dalam dana 
BLM 2007. Hal ini mengakibatkan pertambahan yang substansial pada alokasi 
dana untuk tahun 2008 dan pembatalan pendanaan untuk 2009. Walaupun hal ini 
menimbulkan sejumlah kesulitan di dalam pemanfaatan dana tersebut secara 
efektif. Selain itu terdapat sebuah kemungkinan permasalahan yang lebih besar, 
yaitu apabila pendanaan untuk Fase II tidak disepakati pada awal 2009, maka 
PMD tidak akan bisa menganggarkannya pada proses penganggaran 2009 untuk 
pendanaan kegiatan PNPM-AP 2010, yang berarti bahwa dana BLM tidak akan 
dialokasikan hingga dua tahun. (lihat Bagian 6.)   

 Tantangan akibat pilihan terbuka: Sebagaimana yang diobservasi di atas, PNPM-
Perdesaan sejatinya difokuskan pada pembangunan prasarana berskala kecil. 
Sementara pada tahun ini, terdapat 51 jenis kegiatan yang harus dikelola oleh 
PNPM-AP. Beragamnya kegiatan ini menimbulkan tantangan pengelolaan yang 
signifikan. Walaupun sejumlah kegiatan ini terkait dengan apa yang dilaksanakan 
oleh SP2 dan SP3, semuanya bergantung pada kinerja BDSP. Tidak jelas apakah 
PNPM-AP memiliki kapasitas untuk memastikan kelayakan atau mutu dari layanan 
yang diberikan. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari penerapan ‘pilihan 
terbuka’ yang merupakan pusat dari etos pengembangan masyarakat yang ada 
pada PNPM, dan pada kenyataan sulit untuk diterapkan di dalam PNPM-AP.   

53. Panduan Operasional: Melalui konsultasi dengan pihak Bank Dunia, PMD menyiapkan 
petunjuk teknis operasional (PTO) bagi PNPM-AP yang berisikan rincian penting tentang 
tata cara pemanfaatan dana BLM. PTO memungkinkan pendanaan untuk barang publik 
maupun pribadi. Ketika memberikan penjelasan kepada MTR, Scott Guggenheim 
menyatakan bahwa SADI dimungkinkan untuk mendanai pengadaan barang pribadi. 
Konsep ini, (sebagaimana juga dinyatakan di dalam laporan pengkajian PPK oleh Bank 
Dunia) merupakan hal yang logika untuk sebuah inisiatif yang mencoba untuk 
mempromosikan sebuah pendekatan yang lebih komersial kepada pertanian petani 
rakyat. Akan tetapi instruksi dari PMD untuk penyiapan dana BLM pada tahun 2008 
bersifat bertentangan dengan pedoman tersebut dan dengan tegas membatasi kegiatan 
hanya sebatas pengembangan kapasitas dan pelatihan dan melarang pendanaan 
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barang pribadi. (Pembatasan ini kemudian diperlonggar dengan membolehkan petani 
untuk membeli peralatan untuk dipergunakan pada kegiatan pelatihan.) 

54. Pendanaan prasarana: Panduan operasional mengijinkan pendanaan pembangunan 
prasarana, dengan mengabaikan fakta bahwa hal ini merupakan duplikasi kegiatan 
pendanaan yang disediakan di bawah PNPM-Perdesaan. Jumlah pendanaan yang 
dialokasiakn untuk prasarana di dalam proposal tahun 2008 bervariasi dari 2% di 
Sulawesi Selatan hingga 40% di Sulawesi Tenggara. MTR berpendapat bahwa 
pendanaan prasarana mengurangi jumlah dana yang tersedia untuk pengujicobaan 
berbagai kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan perekonomian 
pedesaan, suatu hal yang sebenarnya merupakan alasan SADI mendanai PNPM-
Perdesaan untuk melakukan ujicoba ini. 

55. Akses ke informasi dan dukungan: Apabila kegiatan yang didanai oleh PNPM-AP 
diharapkan untuk memiliki dampak yang berkelanjutan, maka sangat perlu untuk 
memastikan bahwa petani memiliki akses terhadap informasi dan dukungan yang 
relevan dan tepat waktu. PNPM-AP mencoba untuk memperkuat layanan penyuluhan 
pemerintah yang lemah dengan proses yang lebih rumit melalui pelibatan BDSP. 
Sebuah proses pemilihan kompetitif untuk memilih BDSP telah dilaksanakan dan 
pemilihan oleh setiap desa telah hampir dirampungkan pada saat MTR berlangsung. 
Keberhasilan penerapan proposal yang didanai akan sangat bergantung pada mutu 
dukungan yang disediakan oleh para BDSP. Akan tetapi, setelah mempertimbangkan 
sifat ujicoba dari program ini, maka terdapat sejumlah ketidakpastian tentang keefektifan 
dukungan ini:  

 Ketersediaan BDSP yang tepat: MTR meragukan kecukuptersediaan BDSP untuk 
memenuhi kebutuhan PNPM-AP, terutama di wilayah-wilayah yang terpencil. 
Sejumlah BDSP yang direkomendasikan oleh SP2 dan SP3 tampaknya memiliki 
kualifikasi yang dibutuhkan, akan tetapi terdapat risiko bahwa mereka akan 
dibebani tanggungjawab yang melebihi kemampuan mereka untuk bisa ditangani 
secara efektif14. Selain itu, MTR juga mengkuatirkan tentang kelayakan BDSP 
yang terpilih (utamanya oleh para koordinator provinsi PMD). Lebih lanjut, 
banyaknya proposal PNPM-AP akan membutuhkan suatu mekanisme untuk 
menyaring atau mengelompokkan proposal ke dalam kelompok kontrak untuk 
mencapai skala ekonomi dan menarik BDSP yang telah mapan dan 
berpengalaman.  

 Kapasitas BDSP: Walaupun umumnya BDSP telah memiliki sejumlah pengalaman 
di dalam mengelola sejumlah kegiatan, mereka seringkali menghadapi 
keterbatasan akses terhadap materi-materi pelatihan terbaru, informasi pasar atau 
hasil-hasil penelitian. Belum ada rencana terstruktur untuk mengembangkan 
kapasitas BDSP (misalnya menghubungkan mereka ke sumber informasi dengan 
bantuan SP2 dan SP3)15. 

 Jenis dukungan: Dukungan dari BDSP umumnya dalam bentuk pelatihan 
peningkatan mutu budidaya yang dilaksanakan selama dua hingga tiga minggu 
yang disertai dengan praktik di lokasi demplot. Berdasarkan opini MTR, jenis 
dukungan jangka pendek semacam ini tidaklah memadai untuk mengembangkan 
kapasitas para petani. Permasalahan pemasaran atau hal-hal teknis lainnya 
merupakan permasalahan yang akan selalu muncul, akan tetapi belum ada 
kejelasan tentang bagaimana suatu dukungan multi-tahun atau yang bertahap 
dapat didanai melalui proses kompetitif yang ada pada PNPM-AP.  

                                            
14 MTR tidak mampu memastikan jumlah dari BDSP yang memiliki kualifikasi seperti ini, akan tetapi 
diperkirakan sekitar sepertiga dari jumlah keseluruhan yang ada. 
15 MTR menemukan adanya bukti yang sangat terbatas tentang kerjasama antara BDSP dengan ACIAR dan 
IFC, baik di bawah program SADI maupun program lainnya. 
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 Pengkajian keefektifan dukungan: Selain kuesioner evaluasi yang disebarkan 
untuk diisi oleh setiap kelompok di tingkat desa, belum ada langkah lain yang 
dilakukan untuk mengkaji keefektifan dukungan yang disediakan termasuk tentang 
bagaimana dukungan tersebut berdampak pada pengetahuan, praktik dan 
outcome jangka menengah lainnya (misalnya peningkatan hasil panen/mutu, 
berkurangnya kerugian). Hal ini merupakan kelalaian yang serius untuk sebuah 
program ujicoba dan dapat secara serius memperlemah putaran berikut dari dana 
BLM. 

 Kelayakan proposal: Sistem pilihan terbuka, proses pemilihan tingkat desa, sejauh 
yang dikaji oleh MTR, tidak menerapkan skrutinitas komersial atas proposal yang 
masuk. Terdapat risiko bahwa proposal yang tidak memiliki kelayakan komersial 
ternyata memperoleh dukungan pendanaan dan pendampingan oleh BDSP. Hal 
ini terutama untuk proposal yang tidak memiliki keterkaitan dengan SP2 dan SP3 
atau apabila informasi yang dimiliki sudah ketinggalan jaman. MTR berpendapat 
bahwa skrutinitas komersial perlu untuk dimasukkan ke dalam proses seleksi, 
termasuk pengembangan sebuah rencana bisnis dasar. 

56. SP1 Komponen 2: Pengembangan kapasitas pada tingkat kecamatan untuk 
pelaksanaan skema dana BLM kecamatan. Komponen ini bertujuan untuk 
mengembangkan kapasitas pada tingkat kecamatan dan kabupaten untuk pengelolaan 
dana BLM. Perekrutan dan pelatihan para fasilitator provinsi, kecamatan (FK-AP) dan 
Kader Agribisnis Pedesaan (KAD atau fasilitator tingkat desa) telah dirampungkan dan 
sejumlah kegiatan telah dilaksanakan untuk memperkenalkan tujuan-tujuan SP1 kepada 
mereka.    

57. Setiap provinsi memiliki satu orang fasiltator provinsi yang memiliki latar belakang 
pertanian dan seorang spesialis M&E. Para fasilitator ini direkrut oleh pihak PMD melalui 
proses konsultasi dengan NMC tanpa input dari SADI. Setiap fasilitator provinsi 
mengawasi kegiatan enam orang FK-AP, yang juga memiliki latar belakang pertanian. 
Setiap FK-AP menangani kegiatan di sepuluh desa, suatu batasan maksimal jumlah 
desa yang bisa ditangani secara efektif. Walaupun latar belakang pertanian yang dimiliki 
oleh para fasilitator sangatlah membantu, akan tetapi di banyak kasus mereka memiliki 
keterbatasan pengalaman untuk menyediakan layanan penyuluhan, bahkan untuk hal 
yang paling mendasar sekalipun. Setiap desa juga memilih seorang fasilitator desa 
(kebanyakan adalah perempuan) untuk membantu FK-AP.  

58. MTR menemukan sejumlah kasus dimana fasilitator memperlihatkan inisiatif untuk 
menghubungkan petani dengan para pedagang atau pemasok, akan tetapi kasus ini 
adalah pengecualian. Umumnya FK-AP memiliki keterbatasan pengalaman bisnis, 
sehingga kegiatan mereka cenderung terbatas hanya pada pemfasilitasian aspek sosial 
dan administratif proposal, dan hanya bisa memberikan sedikit input terhadap 
permasalahan agribisnis.  

59. PMD tidak mampu membayar gaji para FK-AP selama empat bulan akibat kelambatan 
pembayaran gaji yang mengakibatkan pengunduran diri sejumlah fasilitator. Hal ini 
memperlihatkan secara jelas jenis permasalahan yang terkait dengan proses 
penganggaran pemerintah Indonesia. Selain itu, juga menimbulkan kekuatiran tentang 
ketersediaan tenaga fasilitator akibat kecenderungan pengunduran diri yang ada: 
dibutuhkan setidaknya enam bulan untuk merekrut dan melatih seorang fasilitator baru, 
sehingga permasalahan ini bisa mempengaruhi mutu kegiatan 2008.  

60. SP1 Komponen 3: Menyediakan layanan dukungan teknis untuk memastikan 
pelaksanaan skema dana BLM kecamatan yang efektif dan keterkaitan yang tepat 
dengan berbagai kegiatan Subprogram 2 dan 3. Fokus dari komponen ini adalah untuk 
menyediakan dukungan teknis kepada tim PNPM-AP di tingkat nasional dan provinsi 
untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan kerjasama yang efektif dengan 
subprogram SADI lainnya. Secara umum MTR memiliki pertanyaan tentang kecukupan 
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dukungan yang telah diberikan kepada para fasilitator di dalam mengelola proses dana 
BLM, akibat permasalahan terbatasnya jumlah dan kapasitas teknis staf di dalam bidang 
agribisnis yang dihadapi oleh PMD dan NMC. Sejumlah upaya telah dilaksanakan untuk 
melaksanakan serangkaian pertemuan dengan para spesialis provinsi SP2 dan SP3 
untuk mengatasi permasalahan koordinasi antar ketiga subprogram. Akan tetapi upaya-
upaya ini belum effetif di dalam menyelesaikan sejumlah permasalahan koordinasi.     

3.2.2 Subprogram 2 (SP2) 
61. Merupakan hal yang terlalu dini untuk melaksanakan pengkajian definitif terhadap 

dampak SP2. Akan tetapi MTR berpendapat bahwa SP2 – sebagaimana yang ada pada 
saat ini– hanya akan mampu berkontribusi secara terbatas pada pencapaian tujuan 
SADI, akibat kurangnya kelekatan antara tujuan subprogram sendiri (mewujudkan 
dampak yang berskala luas) dengan tujuan yang dimiliki oleh program (mengujicobakan 
sebuah model), portofolio kegiatan yang tersebar dan hanya sebagian terhubung 
dengan sektor-sektor prioritas SADI dan memiliki kehadiran yang terbatas di provinsi-
provinsi sasaran. SP2 mungkin akan dapat mencapai dampak, akan tetapi tidaklah 
terfokus pada perubahan kelembagaan yang merupakan tujuan model SADI. 

62. MTR mempertanyakan tentang perubahan pendekatan SP2 di tengah perjalanan Fase 
I, untuk beroperasi pada skala yang lebih luas/nasional dan berfokus pada ‘perusahaan 
unggulan’ yang sangat besar. Hal ini sangat berbeda secara signifikan dengan konsep 
SADI dan menyebabkan kekosongan di dalam pelaksanaan dan kesenjangan bagi 
kemampuan SADI di dalam melaksanakan intervensi agribisnis di provinsi-provinsi 
sasaran.   

63. Sasaran SP2, berkontribusi di dalam peningkatan produktifitas dan penghasilan melalui 
pengembangan sistem agribisnis dan lingkungan UKM yang lebih baik dan efisien, 
merupakan hirarki dari dua buah tujuan. MTR menginterpretasikan “peningkatan 
produktifitas dan pendapatan” sebagai suatu hal yang konsisten dengan sasaran SP2 
dan “sistem agribisnis dan lingkungan UKM yang lebih baik dan efisien” sebagai tujuan 
yang ingin dicapai.  

64. Pada kasus dimana kerjasama antara para petani rakyat dan pihak swasta telah 
dikembangkan, terdapat bukti tentang perubahan dalam hal kinerja, volume, nilai dan 
keuntungan atau kestabilan pendapatan dan cakupan atas ribuan petani, terutama untuk 
kasus Garuda Foods (lihat Annex #) – kisah sukses SADI. Akan tetapi, di luar dari hal ini, 
masih terlalu dini untuk melaksanakan sebuah pengkajian definitif atas dampak SP2 
terhadap peningkatan produktifitas dan penghasilan. 

65. Tujuan SP2 adalah untuk mendukung pengembangan produk atau komoditas yang 
teridentifikasi memiliki keunggulan komparatif jangka panjang di Kawasan Timur 
Indonesia dan bekerja untuk mengembangkan keunggulan kompetitif melalui 
peningkatan efisiensi rantai-rantai pasokan ini dari tingkat kelompok petani/organisasi 
produsen hingga pengguna akhir. Akan tetapi, ketidakkonsistenan kerangka logika 
menyebabkan tidak adanya kepastian tujuan bagi SP2 untuk bisa memperjelas 
perubahan-perubahan yang disebabkan oleh SP216. Semua tujuan dirumuskan dengan 
basis komponen-per-komponen, risiko yang dihadapi adalah adanya 
penekanan/prioritas pada apa yang dilaksanakan oleh program, bukannya pada 
perubahan yang bisa diciptakan.  

66. Berdasarkan tujuan kedua yang disebutkan di atas “peningkatan efisiensi rantai-rantai 
pasokan”, MTR menginterpretasikan tujuan tersebut sebagai pencapaian perubahan 
yang substansial di dalam sistem agribisnis yang spesifik yang relevan bagi petani 

                                            
16 Tujuan yang disebutkan di atas hanya ditemukan pada narasi Kerangka Desain Final Subprogram (2008), 
bukannya pada kerangka kerja logika. Laporan perkembangan semi tahunan juga tidak mencantumkan 
sebuah pernyataan tujuan. 
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rakyat17. MTR berpendapat bahwa dengan pendekatan yang diterapkan pada saat ini, 
maka SP2 cenderung hanya akan memiliki dampak yang terbatas terhadap sistem 
agribisnis dan lingkungan UKM di provinsi-provinsi sasaran. Secara umum, 
cakupan dan sebaran geografis intervensi yang dilakukan tidaklah terfokus atau 
terkonsentrasi secara memadai. 

67. SP2 Komponen 1: Pengidentifikasian atas rantai-rantai pasokan prioritas, lokasi, dan 
kegiatan dimana terdapat peluang dampak terbesar, pengkajian hambatan dan 
pengembangan rencana aksi. Hingga saat ini SP2 telah merampungkan kegiatan 
pengkajian agribisnis di keempat provinsi, pelaksanaan tujuh kegiatan analisa rantai 
nilai, dan sejumlah pengkajian pasar beserta beragam studi. Sebagaimana yang 
ditampilkan pada Bagian 3.2.1 terdapat tingkat kesesuaian yang cukup 
menggembirakan antar pengkajian yang dilaksanakan oleh semua subprogram, 
walaupun hal ini belum membawa pengaruh yang berarti terhadap proposal yang 
diajukan untuk didanai di dalam program PNPM18. Pada waktu pelaksanaan MTR, 
rencana aksi lebih lanjut untuk sektor-sektor prioritas belum dikembangkan, penundaan 
dilaksanakan menunggu pengidentifikasian perusahaan unggulan. Akibat berubahnya 
strategi SP2 untuk berfokus pada perusahaan bukannya pada komoditas, maka hal ini 
mengaburkan kejelasan tentang tindaklanjut atas sejumlah analisa yang telah 
dilaksanakan. Sejumlah kekuatiran juga diekspresikan kepada MTR tentang bagaimana 
informasi tentang hal seperti ini dapat tersedia bagi para stakeholder di masa yang akan 
datang. 

68. SP2 Komponen 2: Pengidentifikasian dan mitigasi atas permasalahan akses ke pasar 
yang membatasi petani dan UKM di wilayah pedesaan dari berbagai peluang pasar. 
Komponen ini berfokus pada akses ke pasar (access to markets/A2M) dan merupakan 
hal yang utama terhadap peran SP2 di dalam SADI. Berubahnya fokus SP ke 
pendekatan perusahaan unggulan merupakan hal yang paling penting bagi komponen 
ini. IFC telah menandatangani kesepakatan dengan tiga buah perusahaan unggulan, 
Garuda Food (kacang tanah), Armajaro dan GFI (kakao), akan tetapi pelaksanaan dari 
semua kegiatan masih berada pada tahap yang sangat awal. Sebelum tercapainya 
kesepakatan-kesepakatan formal ini, IFC telah melakukan sejumlah interaksi dengan 
perusahaan-perusahaan tersebut. Walaupun perubahan tidak dapat sepenuhnya 
dikaitkan dengan intervensi SP2, akan tetapi terdapat bukti adanya perubahan pada 
tataran praktik di tingkat perusahaan maupun petani dan munculnya indikasi tentang 
dampak, terutama pada kasus Garuda Foods di dalam pengembangan komoditas 
kacang tanah di NTB dimana MTR menemukan terjadinya peningkatan keuntungan oleh 
petani yang bekerjasama dengan pihak perusahaan (lihat Lampiran #).    

69. MTR juga menemukan sejumlah kegiatan dari program PENSA yang ditindaklanjuti oleh 
SP2. Misalnya, perusahaan Mas Jaya yang didorong oleh IFC untuk menjalankan 
kegiatan pengolahan jagung pada saat ini telah beroperasi di seluruh wilayah Sulawesi 
dan merupakan ‘penggerak’ untuk komoditas ini dan menjadi saluran yang penting untuk 
mengakses pasar bagi petani. Mas Jaya berpartisipasi di dalam sebuah skema 
(difasilitasi oleh PENSA) untuk menyediakan akses ke pelayanan keuangan bagi para 
petani jagung, bekerjasama dengan sebuah bank dan BDSP. 

70. Dimensi keberhasilan lainnya adalah kerjasama IFC dengan pihak Cocoa Sustainability 
Partnership. Forum komoditas multi-stakeholder ini diprakarsai oleh IFC melalui program 
PENSA; IFC (di bawah SADI) melanjutkan untuk mendanai anggaran operasional dan 
staf secretariat forum ini. Forum CSF memberikan sebuah platform yang efektif untuk 

                                            
17 Istilah ini digunakan tetapi tidak dijabarkan di dalam dokumentasi SADI. MTR memahami ‘sistem agribisnis’ 
sebagi kombinasi rantai nilai pertanian dan fungsi serta aturan pendukung penting, yang merupakan bagian 
dari sistem pasar yang lebih luas dimana petani rakyat beroperasi, sebagaimana dipaparkan pada Bagian 3.1. 
18 Lihat matriks pada Lampiran 6. 
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jaringan kerjasama dan kegiatan-kegiatan kolaboratif19. CSP pada saat ini memiliki lima 
belas anggota dan didanai dengan kombinasi 50% kontribusi anggota dan 50% oleh 
SP2. SP2 bertujuan untuk memperkuat peran advokasi CSP dan memastikan 
keberlanjutan forum ini setelah berakhirnya dukungan SP2. Walaupun kegiatan 
penguatan kelompok semacam ini dicantumkan di dalam desain subprogram, akan 
tetapi kegiatan seperti ini masihlah sangat terbatas, menunggu identifikasi perusahaan-
perusahaan unggulan lainnya. Sebuah kelompok industry baru untuk komoditas kacang 
tanah telah terbentuk, akan tetapi kelompok sejenis untuk komoditas buah markisa dan 
rumput laut masih dalam proses.  

71. Tanpa ketersediaan data dasar merupakan hal yang mustahil untuk memperkirakan 
hasil yang dicapai secara akurat. Catatan subprogram yang diperkuat oleh hasil diskusi 
dengan perusahaan dan petani selama pelaksanaan MTR, mengindikasikan bahwa 
kegiatan yang dilaksanakan menjangkau delapan kabupaten dengan jumlah petani yang 
didukung sebanyak 7000 orang untuk kacang tanah dan 875 petani untuk kakao.  

72. Dampak ini memperlihatkan pentingnya pengidentifikasian insentif ekonomi dan bekerja 
dengan para pemain utama di setiap komoditas, yaitu para pemain yang memiliki 
motivasi, pengetahuan dan sumberdaya untuk berinvestasi, melaksanakan dan 
mengelola proses perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja komoditas. 
Walaupun hasil-hasil yang telah dicapai cenderung menggembirakan, akan tetapi 
mereka cenderung merupakan kasus yang berdiri sendiri. Kolaborasi yang dicapai 
hingga saat ini adalah dengan perusahaan yang telah berada secara aktif di sebuah 
lokasi, belum sampai pada tahapan mampu untuk menarik perusahaan-perusahaan 
baru untuk berinvestasi ke sebuah lokasi baru. Hal ini membuktikan sulitnya untuk 
mengembangkan kerjasama dengan perusahaan unggulan.  

73. SP2 Komponen 3: Pengidentifikasian dan mitigasi atas hambatan lingkungan 
pengembangan usaha yang menghambat pengembangan kegiatan komersial 
pedesaan. Terdapat tiga buah wilayah kegiatan utama yang dilaksanakan di bawah 
komponen ini. Kegiatan yang memiliki kemajuan tertinggi adalah pengenalan sistem resi 
gudang di Indonesia. (Lihat ‘Catatan akhir’ pada Lampiran 2 untuk istilah-istilah teknis 
yang digunakan.) 

74. Sistem resi gudang. IFC telah mendukung Badan Pengawas Pedagangan Berjangka 
Komoditi (Bappebti) Departemen Perdagangan, yang menghasilkan sejumlah 
perubahan peraturan dan pengembangan standar prosedur operasional untuk 
pelaksanaan inspeksi. Empat belas komoditas telah dikaji tentang kelayakan untuk 
penerapan sistem ini, dimana tiga komoditas telah dipilih dan tiga buah komoditas 
tambahan lainnya masih dalam tahap pertimbangan. Sebuah kegiatan sementara 
dilaksanakan terkait dengan referensi harga, informasi pasar dan pelelangan. Empat 
buah kegiatan ujicoba sementara berada pada tahap pertimbangan, dimana 
kemungkinan tiga buah akan dilaksanakan di Jawa dan satu di Sulawesi Selatan. 
Bappebti terlihat sangat menghargai dukungan IFC, tapi tidak familiar terhadap SADI. 

75. Pengembangan sistem resi gudang yang efektif akan menjadi sebuah upaya yang 
sistemik dan membutuhkan keberadaan serangkaian elemen yang kompleks dan 
mampu bekerja secara efektif (peraturan, perijinan dan inspeksi, jaminan dan asuransi, 
sistem informasi, dan lain sebagainya). Lebih lanjut lagi, akan menjadi hal yang penting 
untuk membangun kepercayaan di antara kalangan perbankan maupun petani untuk 
ikut serta di dalam sistem ini.  

76. Sistem semacam ini merupakan sebuah dimensi yang penting di dalam pengembangan 
pertanian, akan tetapi tingkat luasan dampak langsung dari sistem ini terhadap 
pencapaian tujuan SADI masih belum pasti oleh karena sejumlah alasan. Pertama, dari 
rencana masa depan yang ada, tampak jelas bahwa skema ini hanya akan beroperasi di 

                                            
19 For example, joint research involving UNHAS, Mars dan IKRI.  
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satu provinsi sasaran SADI. Kedua, komoditas yang dimasukkan ke dalam skema ini 
hanya memiliki sedikit kesamaan dengan komoditas prioritas yang teridentifikasi di 
provinsi-provinsi sasaran SADI. Ketiga, terdapat kekuatiran tentang kelayakan sistem 
resi gudang untuk petani rakyat, dengan mempertimbangkan jenis komoditas yang 
dicakup oleh skema ini (misalnya kelapa sawit atau kayu lapis), volume komoditas yang 
dipersyaratkan untuk kelayakan komersial dan biaya transportasi yang harus ditanggung 
jika fasilitas pergudangan tidak terdistribusi secara merata di wilayah pedesaan. Akan 
tetapi, kegiatan ujicoba yang akan dilaksanakan bertujuan untuk mendorong 
keikutsertaan kelompok petani sebagai cara untuk mengumpulkan komoditas, dan 
mengatasi kedua permasalahan terakhir yang disebutkan di atas.  

77. Kemitraan Pemerintah-Swasta (Public-private partnerships/PPP) di dalam 
pengembangan prasarana. Pengkajian awal yang dilaksanakan mengindikasikan bahwa 
pemerintah pada tingkat sub-nasional memiliki pemahaman yang kurang terhadap 
konsep PPP dan juga tentang sistem transportasi di Kawasan Timur Indonesia. Pada 
saat ini IFC sementara merencanakan pelaksanaan studi lebih lanjut tentang sistem 
transportasi dan logikatik. IFC juga telah bekerjasama dengan BAPPENAS untuk 
melakukan revisi terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan kemitraan 
pemerintah-swasta di dalam pengembangan prasarana. Oleh karena masih kurangnya 
kegiatan yang dilaksanakan hingga saat ini, maka MTR tidak mampu untuk melakukan 
penilaian atas relevansi kegiatan ini terhadap SADI.   

78. Hambatan spesifik-komoditas terhadap investasi dan daya saing. Pada saat ini sejumlah 
pengkajian sementara dirancang untuk komoditas kakao, kelapa sawit, peternakan 
ayam terintegrasi, buah-buahan dan sayur-sayuran, berdasarkan relevansi mereka 
terhadap perusahaan-perusahaan unggulan. Kegiatan ini memiliki potensi keterkaitan 
yang sangat tinggi terhadap SADI, akan tetapi MTR mempertanyakan ketidakselarasan 
antara komoditas yang akan dikaji dengan komoditas yang telah menjadi prioritas di 
SADI dan juga mengapa kegiatan penting seperti ini dilaksanakan di bagian akhir dari 
Fase I.  

79. Keefektifan kegiatan ini akan sangat bergantung pada bagaimana hasil pengkajian 
digunakan untuk merumuskan strategi intervensi. Pada tahapan ini dinyatakan bahwa 
setelah seluruh pengkajian dirampungkan, maka SP2 akan “bekerja dengan pemerintah 
daerah untuk memperkuat lingkungan pendukung usaha.” Sebuah strategi intervensi 
telah dipersiapkan, melangkah maju dari pengkajian menjadi dialog pemerintah-swasta, 
desain solusi dan pelaksanaan. Staf IFC menyatakan bahwa komponen ini akan bekerja 
dengan platform stakeholder terkait semaksimal mungkin, akan tetapi MTR meragukan 
tentang tingkat luasan kerjasama substantif yang bisa dijalin dengan pihak pemerintah, 
dengan dasar pemikiran bahwa SP2 memiliki sumberdaya yang sangat terbatas di 
setiap provinsi. 

80. SP 2 Komponen 4: Pengidentifikasian dan mitigasi terhadap hambatan utama akses ke 
layanan kredit oleh petani rakyat dan UKM. Perkembangan di bawah komponen ini 
masih berada pada tajap yang sangat awal. Kegiatan BEE di dalam pengembangan 
sistem resi gudang memiliki potensi untuk berdampak pada peningkatan akses ke 
pelayanan keuangan, akan tetapi fokus utama komponen ini adalah pengembangan 
asuransi pertanian dan layanan mobile banking.  Walaupun keduanya mewakili inovasi 
dalam hal pelayanan keuangan bagi kaum miskin, akan tetapi analisa yang mendasari 
pemilihan keduanya tidaklah jelas bagi MTR. Pada kedua kasus, sekali lagi SP2 
melaksanakan inisiatif yang menarik dan mungkin memiliki potensi untuk berkontribusi 
terhadap pengembangan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia, akan tetapi bahwa 
keduanya sesuai dengan tujuan spesifik SADI merupakan hal yang tidak jelas. 

81. Asuransi indeks cuaca. Konsep untuk inisiatif ini telah dipersiapkan, sebuah studi pra-
kelayakan telah dilaksanakan dan kegiatan pengumpulan data telah dimulai. 
Pendekatan SP2 terlihat konsisten dengan praktik-praktik yang diterima di bidang ini. 
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Mirip dengan sistem resi gudang, tantang yang dihadapi untuk konsep ini bukan hanya 
tentang pengembangan sebuah produk tetapi bagaimana cara memfungsikan sistem ini, 
dimana tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan upaya yang keras. 
Tidak disangsikan bahwa asuransi semacam ini bernilai penting bagi pengembangan 
pertanian di Kawasan Timur Indonesia, akan tetapu MTR masih tidak yakin tentang 
relevansi langsung sistem ini dengan tujuan SADI terutama dalam hal kerangka waktu 
program.  

82. Mobile banking. Sebuah konsep telah dirampungkan, yang bertujuan untuk 
menghubungkan pihak perbankan dengan perusahaan telekomunikasi. SP2 bertujuan 
untuk melaksanakan sebuah model transformasional daripada hanya sekedar model 
tambahan20 yang didasarkan pada kisah sukses di negara lainnya. SP2 telah memulai 
untuk mempromosikan konsep ini melalui sejumlah seminar dan telah melaksanakan 
survei kebutuhan. Staf memperkirakan bahwa sebuah kegiatan ujicoba akan 
dilaksanakan dalam kurun sembilan bulan yang akan datang: sebuah bank dan 
perusahaan telekomunikasi pada saat ini sementara dalam tahap negosiasi dan 
dukungan teknis sementara dipersiapkan.  

83. Pengalaman terakhir mengindikasikan bahwa model transformasional bukanlah suatu 
hal yang mudah untuk dilaksanakan dan memberikan sebuah tantangan ‘kelayakan 
pelaksanaan’ yang signifikan kepada pihak pembuat peraturan dan para stakeholder 
industri. Di Filipina – salah satu negara berkembang yang terkenal di dalam 
pelaksanaan sistem mobile banking, manfaat langsung dari model transformasional 
terhadap kaum miskin masihlah tidak jelas. Pesatnya perkembangan sistem mobile 
banking dan MTR tidak memiliki keraguan bahwa platform mobile banking akan 
menghadirkan sebuah inovasi penting bagi pengembangan sektor keuangan di 
Indonesia. Akan tetapi, tampaknya hal ini akan membutuhkan upaya promosi yang 
signifikan agar bisa dilaksanakan secara sistematis (misalnya menjalin kerjasama 
dengan lebih dari satu perusahaan) dan sekali lagi, MTR mempertanyakan tentang 
relevansi langsung inistiatif tingkat nasional ini terhadap pencapaian tujuan SADI untuk 
pelaksanaan ujicoba perubahan kelembagaan di setiap provinsi sasaran. 

3.2.3 Subprogram 3 (SP3) 
84. Telah banyak kegiatan utama yang berhasil dirampungkan, akan tetapi masih terlalu dini 

untuk melakukan penilaian terhadap outcome dan mengkaji perkembangan 
berdasarkan kerangka logika. 

85. Sasaran SP3, untuk meningkatkan akses petani dan agribisnis/UKM terhadap 
pengetahuan baru yang mendukung kegiatan budidaya dan pemasaran hasil-hasil 
pertanian pada tingkat produktfitas dan mutu yang tertinggi, merupakan sebuah hirarki 
dari dua buah tujuan. MTR menginterpretasikan tujuan kedua, “produksi dan pemasaran 
hasil-hasil pertanian pada tingkat produktifitas dan mutu tertinggi” sebagai hal yang 
konsisten dengan Sasaran SADI di dalam meningkatkan pemasaran dan produktifitas 
pertanian. Tujuan pertama, “meningkatkan akses petani dan agribisnis/UKM terhadap 
pengetahuan baru” merupakan indikator dari pencapaian Tujuan, yaitu sebagai cara 
untuk mewujudkan peningkatan produktifitas. 

86. Pada saat pelaksanaan MTR, pencapaian yang telah ada terjadi pada wilayah geografis 
yang terbatas dan terbatas hanya pada kawasan ujicoba, dimana terdapat sejumlah 
contoh peningkatan produksi dan produktifitas pada komoditas kacang tanah dan 
peternakan sapi. Merupakan hal yang terlalu dini untuk memastikan prospek yang lebih 
luas. 

                                            
20 Mobile banking dikategorikan ke dalam dua bentuk: (i) model tambahan, dimana telpon genggam hanyalah 
merupkan saluran lain untuk mengakses rekening bank yang dimiliki; dan (ii) model transformasional, dimana 
produk keuangan yang dikaitkan dengan penggunaan telpon genggam disasarkan untuk masyarakat yang 
belum terjangkau oleh pelayanan perbankan, yang umumnya berpenghasilan rendah. 
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87. Tujuan SP3 adalah untuk memperkuat kapasitas R&D terapan pada tingkat provinsi 
agar lebih berorientasi pada pasar dan kebutuhan klien serta mampu untuk mentransfer 
pengetahuan baru secara efektif kepada para pengguna akhir. Tujuan merupakan hal 
yang akan dicapai oleh subprogram, dampak langsung yang diakibatkan, yang 
selayaknya merupakan pencapaian akhir; belumlah jelas untuk kasus ini.  Secara 
realistis, asumsi yang ada adalah ketiga komponen mampu secara bersama-sama 
mencapai bagian pertama dari pernyataan, yaitu “penguatan kapasitas penelitian dan 
pengembangan pertanian pada tingkat provinsi.” Outcome atau indikator dari hal ini 
merupakan bagian kedua dari pernyataan, bahwa penelitian pertanian di tingkat provinsi 
menjadi “berorientasi pada pasar dan kebutuhan klien serta mampu mentransfer 
pengetahuan baru secara efektif kepada para pengguna akhir.”  

88. Hingga saat ini, penekanan yang diberikan adalah pada penelitian terapan dan 
pengembangan teknologi yang layak untuk ‘digulirkan’ pada skala yang lebih besar. 
Akan tetapi, ini hanya merupakan salah satu kondisi yang dibutuhkan dan perlu untuk 
mencapai Tujuan, hal lainnya adalah penguatan kapasitas dan pengembangan 
kelembagaan. 

89. Terdapat sebuah kebutuhan untuk peningkatan fokus pada dukungan dan 
pengembangan perubahan organisasional dan kelembagaan untuk memastikan 
keberlanjutan, sebagaimana halnya pengembangan kapasitas untuk para stakeholder 
provinsi yang beragam untuk bisa bekerja sama di dalam paradigma penelitian yang 
baru. (Lihat SP3 Komponen 2.) 

90. SP3 bekerjasama dengan para kolaborator pada tingkat provinsi dan kabupaten 
begitupula dengan lembaga penelitian di tingkat nasional. Kerjasama dengan lembaga-
lembaga internasional melalui ACIAR juga ditujukan untuk mengembangkan kapasitas 
para ilmuwan Indonesia dan stakeholder lainnya pada skala yang lebih luas. MTR 
berpendapat bahwa telah tercipta sebuah kolaborasi yang baik antara semua pihak 
yang teridentifikasi sebagai kolaborator di dalam dokumentasi proyek penelitian. 

91. Terdapat sebuah persepsi di tingkat provinsi bahwa lembaga penelitian dan penyuluhan 
yang ada di tingkat provinsi cenderung diabaikan oleh SP3. Manajemen senior di 
lembaga penelitian/penyuluhan pertanian Indonesia menyatakan kekuatiran mereka 
tentang kurang optimalnya pelibatan ilmuwan dan konsultan Indonesia dalam 
pelaksanaan berbagai kegiatan SP3. Hal ini disebabkan, antara lain oleh banyaknya 
pemanfaatan konsultan dan spesialis internasional untuk memberikan input-input jangka 
pendek, sehingga menimbulkan persepsi bahwa kapasitas tenaga Indonesia diabaikan. 
Hal ini merupakan konsekuensi kesenjangan komunikasi di antara kedua belah pihak, 
yang pada saat ini sementara diatasi, di antaranya melalui kegiatan pelatihan Bahasa 
Inggris yang dilaksanakan di bawah Komponen 3. 

92. Salah satu pilihan untuk mengatasi permasalah ini adalah melalui perekrutan pasangan 
konsultan dan ilmuwan internasional/nasional untuk mendorong proses penguatan 
kapasitas selain tentunya berfokus pada pencapaian hasil dari kegiatan, sehingga kedua 
belah pihak akan memperoleh manfaat. Hal ini telah mulai dilaksanakan akan tetapi 
selayaknya memperoleh perhatian dan dukungan pada pelaksanaan Fase II. 

93. SP3 Komponen 1: Penguatan lembaga R&D untuk mampu melaksanakan kegiatan 
R&D bermutu tinggi yang berorientasi kebutuhan melalui berbagai kegiatan R&D yang 
bersifat ‘belajar dari praktik. Serangkaian lokakarya partisipatif telah dilaksanakan di 
setiap provinsi SADI pada akhir 2006, yang dihadiri oleh para peserta dari berbagai 
lembaga pemerintah tingkat nasional dan provinsi, perguruan tinggi, kelompok petani, 
sektor swasta dan LSM. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi rantai-rantai nilai 
prioritas dan melakukan pemeringkatan atas prioritas yang teridentifikasi. 

94. Berbagai program penelitian kemudian dikembangkan berdasarkan prioritas-prioritas ini, 
dengan memanfaatkan teknologi maupun dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan 
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ACIAR yang sementara berjalan di dalam dan luar negeri. Proses ini menghasilkan 
sebuah portofolio komprehensif yang berisikan lebih dari duapuluh kegiatan penelitian 
terapan yang pada saat ini sementara berjalan di keempat provinsi. 

95. Pengembangan penelitian yang mengikuti proses persetujuan ACIAR ditampilkan pada 
Lampiran 3. Penyusunan prioritas penelitian dan pengembangan nota konsep 
dilaksanakan dengan para stakeholder di Indonesia, akan tetapi pada banyak kasus, 
pengkajian lebih lanjut atas pengembangan desain proyek dilaksanakan oleh ACIAR, 
dimana pengkajian eksternal hanya dilaksanakan apabila dibutuhkan. Kegiatan ini tidak 
melibatkan staf BPTP atau provinsi yang kemudian mengakibatkan rendahnya rasa 
memiliki. Hal ini disadari sebagai suatu kekurangan dan direncanakan bahwa intervensi 
penelitian yang akan datang akan dilaksanakan secara berbeda. 

96. Berbagai keterlambatan (lihat di bawah) tidak memungkinkan bagi SP1 dan SP3 untuk 
memiliki wilayah desa sasaran yang sama, akan tetapi kesamaan wilayah kerja pada 
tingkatan provinsi cukup memberikan kesempatan kepada keduanya untuk mencakup 
sejumlah prioritas yang penting. Kegiatan-kegiatan penelitian di keempat provinsi 
sasaran SADI meliputi: peternakan sapi dan ayam (19 kegiatan penelitian); buah-
buahan (8); sayur-sayuran (8); kakao dan kopi (8); perikanan (5); beras (3); kacang 
tanah dan kedelai (2); dan jagung (1). Selain itu terdapat sejumlah kegiatan penelitian 
yang lintas komoditas, misalnya dukungan untuk pengembangan pendekatan 
pengkajian teknologi dan pertukaran pengetahuan, modal sosial dan pembangunan 
pedesaan di Kawasan Timur Indonesia dan sebuah pengkajian atas perusahaan 
berbasis rumah tangga dan pengolahan limbahnya di Jawa Barat.  Untuk rincian lebih 
lanjut, lihat Lampiran 3. 

97. Proses prioritas penelitian dan rantai nilai oleh Komponen 1 yang partisipatoris 
dilaksanakan pada tahap awal mula program bekerjasama dengan pihak BPTP dan 
stakeholder lainnya, termasuk perwakilan dari SP2.  Keterlambatan dimulainya kegiatan 
SP1 menciptakan sejumlah permasalahan di dalam penyelarasan awal atas wilayah 
kabupaten dan kecamatan sasaran, akan tetapi hal ini tidak menimbulkan permasalahan 
yang signifikan di dalam pelaksanaan SP3. Analisa atas kegiatan SP3 dan SP1 
memperlihatkan bahwa sekitar 40-60% kegiatan SP3 terkait erat dengan penyelesaian 
permasalahan yang diajukan oleh desa-desa yang dinaungi oleh program PNPM-AP. 
Wilayah yang tidak tercakup umumnya karena merupakan jenis komoditas minor atau 
isu-isu yang tidak memerlukan penelitian. 

98. Terdapat sebanyak duapuluh kegiatan penelitian yang beberapa di antaranya didanai 
sepenuhnya oleh SADI, atau didanai secara bersama oleh SADI dan ACIAR dan 
sejumlah kecil yang didanai sepenuhnya oleh ACIAR. Sebagai tambahan terdapat 
Sembilan buah proyek kompetitif dan empat kegiatan perluasan pelaksanan ujicoba 
(lihat Komponen 3). Luasan prioritas yang teridentifikasi di dalam lokakarya partisipatoris 
akan dibuat menjadi lebih terfokus pada pelaksanaan Fase II. Interaksi dengan 
subprogram lainnya dan para stakeholder lainnya memperlihatkan perubahan positif 
dalam hal bagaimana penelitian dikelola dan dilaksanakan. 

99. SP3 Komponen 2: Peningkatan kerjasama dan penciptaan proses transfer 
pengetahuan yang lebih efektif antara lembaga R&D dengan lembaga penyuluhan 
tingkat provinsi dan kabupaten. Komponen ini dimulai secara efektif sejak bulan 
Nopember 2006, melalui perekrutan dua orang staf untuk mendukung kegiatan 
manajemen penelitian dan pengembangan kelembagaan. 

100. SP3 melaksanakan sebuah studi penjajakan yang dirampungkan pada bulan Juli 2007, 
untuk mengidentifikasi cara terbaik untuk memperkuat proses pengkajian teknologi yang 
merupakan inti kegiatan BPTP. Studi ini dilanjutkan dengan pelaksanaan sebuah 
lokakarya bagi para stakeholder SP3 untuk membahas berbagai temuan studi dan 
mengembangkan sebuah strategi dan rencana kerja pelaksanaan berbagai kegiatan 
yang bertujuan untuk: 
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 Penguatan proses pengkajian teknologi. 
 Penguatan kerjasama antara BPTP dengan berbagai lembaga penyuluhan. 
 Peningkatan materi dan media untuk diseminasi informasi. 
 Penguatan kemampuanindividual dan kelembagan di dalam melaksanakan 

pengkajian dan diseminasi teknologi. 
101. Lokakarya ini kemudian mengembangkan sebuah daftar outcome berdasarkan aspirasi 

peserta dan mengembangkan serangkaian prinsip-prinsip utama yang dibutuhkan untuk 
merealisasikannya; selain itu juga dibuat daftar jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, 
beberapa di antaranya telah dilaksanakan atau sementara berjalan.  

102. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain pembentukan Tim Inovasi di BPTP dan 
perampungan sejumlah studi tentang pendekatan pengkajian teknologi dan pertukaran 
pengetahuan di setiap provinsi.  

103. Bersama dengan BBP2TP dan BPTP, SP3 mengidentifikasi kecenderungan 
pengadopsian teknologi pertanian beserta manfaatnya oleh para petani yang menjadi 
hambatan pertumbuhan ekonomi. Hasil dari kegiatan ini telah disampaikan kepada 
pihak IAARD, dan semua pihak telah menyetujui unttuk mengatasi permasalahan ini 
melalui pendekatan yang lebih holistik dan diperlakukan sebagai suatu hal yang 
prioritas.  Pendekatan yang baru dan holistik ini seringkali dikaitkan dengan Penelitian 
Pertanian Terpadu untuk Pembangunan (integrated agricultural research for 
development/IAR4D) dan merupakan sebuah pendekatan inovatif yang memiliki ciri 
khas sebagai berikut: 

 Pelibatan stakeholder dalam skala yang luas di dalam melaksanakan 
pengidentifikasian masalah, perancangan intervensi, dan pelaksanaanya. 

 Pengidentifikasian cara-cara inovatif untuk mengatasi berbagai permasalahan 
yang telah ada sejak lama.  

 Memasukkan berbagai mitra non-konvensional di dalam proses penelitian 
pertanian. 

 Memperluas cakupan penelitian pertanian untuk memasukkan isu-isu social dan 
ekonomi. 

 Mempertimbangkan keseluruhan rantau nilai ketika merumuskan kegiatan 
intervensi yang akan dilaksanakan. 

104. Pada tahun 2007 SP3 dan BBP2TP mengembangkan proses perluasan kegiatan 
ujicoba (Pilot Roll Out/PRO) sebagai sebuah mekanisme untuk mencapai dampak yang 
lebih luas. Hal ini didasarkan pada mandate BPTP untuk memasukkan adaptasi lokal 
dan membuktikan dampak dari pilihan teknis yang diadaptasi dari tingkat lokal. PTO 
memiliki tiga tujuan utama: (i) melaksanakan pengkajian teknologi pada skala yang lebih 
luas (300-500 petani); (ii) mendorong pengadaptasian local atas pilihan-pilihan teknis 
pada skala yang besar; dan (iii) melibatkan berbagai stakeholder di dalam proses 
tersebut.  Pada saat ini telah ada empat proyek yang telah mulai dilaksanakan, yaitu 
proyek penelitian beras (NTB), jagung-ternak(NTT) dan kakao (Sulawesi Selatan dan 
Tenggara).  

105. Menyadari pentingnya perubahan paradigma penelitian dari model linear konvensional 
(penelitian-penyuluhan-petani), maka PRO merupakan langkah awal di dalam proses 
perubahan ini. Akan tetapi kegiatan ini hanyalah berskala kecil, yang terdiri dari empat 
buah kegiatan yang berdurasi sembilan bulan yang dimulai pada bulan 
Oktober/Nopember 2008 untuk fase pertama (lihat Lampiran 3 untuk rincian 
selengkapnya).  Tim Inovasi yang berbasis di setiap BPTP telah dibentuk untuk 
memandu proses ini, tapi tidak dilatih secara khusus dalam hal pengelolaan perubahan.  

106. MTR mengkuatirkan bahwa pendekatan ini bersifat ‘terlalu lembut’, dan jenis perubahan 
serta manfaatnya tidak terlalu memadai untuk dijelaskan atau ditekankan.  Empat buah 
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proyek yang dilaksanakan dinilai konsevatif, dan terdapat bahaya bahwa signifikansi dan 
pentingnya perubahan menuju penelitian terintegrasi untuk pembangunan akan tidak 
tepat sasaran. Agar dampak yang dihasilkan dapat berkelanjutan, sangatlah penting 
untuk melembagakan perubahan di dalam pendekatan penelitian yang diterapkan.   

107. Pengkajian dua tahunan BBP2TP atas SP3 mengidentifikasi adanya permasalahan 
yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman atas proses PRO. Tanggapan SP3 
adalah bahwa pemahaman yang lebih baik akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan; 
dengan asumsi bahwa para stakeholder akan memilih ide dan melaksanakan 
perubahan melalui pelibatan mereka di dalam proses pelaksanaan. Pengalaman telah 
memperlihatkan bahwa diseminasi model ‘efek menetes’ ini tidak berhasil 
melembagakan peribahan dan MTR berpendapat bahwa diperlukan sebuah pendekatan 
yang lebih seksama untuk melembagakan perubahan paradigma. Diskusi dengan staf 
senior BBP2TP dan staf yang ada di tingkat provinsi mengkonfirmasikan bahwa hal ini 
juga telah menjadi pertimbangan mereka, dan mereka berharap untuk diterapkannya 
pendekatan yang lebih fokus pada tujuan yang disertai dengan panduan yang lebih jelas 
dan pengelolaan yang terencana untuk perubahan yang diinginkan. 

108. Walaupun SP3 telah melaksanakan sebuah awalan yang positif melalui pemberian 
dukungan terhadap pendekatan PRO, merupakan hal penting bagi subprogram untuk 
mengadopsi sebuah program manajemen perubahan yang proaktif untuk memastikan 
bahwa seluruh stakeholder memahami dan menyepakati tidak hanya tentang apa yang 
mereka lakukan, tapi juga tentang alas an mereka melakukannya.  Perubahan 
paradigma perlu untuk dilembagakan sepenuhnya dan seluruh stakeholder (tidak hanya 
staf penelitian dan penyuluhan pertanian) perlu untuk memahami dan mengadopsi 
perubahan tersebut. 

109. SP3 Komponen 3: Penguatan kapasitas BPTP di tingkat provinsi dan lembaga 
induknya (BBP2TP) di dalam menaungi wilayah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 
pelayanan R&D yang efektif dan efisien. Sebagaimana halnya Komponen 2, hal ini 
dilaksanakan belakangan setelah pelaksanaan Komponen 1, dimana kegiatan dimulai 
pada bulan Desember 2006.  Sejak saat itu, telah berhasil dilaksanakan serangkaian 
kegiatan pelatihan yang mencakup berbagai topik, termasuk pelatihan Bahasa Inggris, 
TI dan penulisan laporan. Sebuah program kerjasama dilaksanakan untuk mendorong 
terlaksananya pertukaran informasi antara berbagai staf di tingkat provinsi melalui 
serangkaian program pelatihan kolaboratif yang melibatkan Dinas, BPTP, fasilitator 
lapangan, fasilitator sektor swasta, LSM dan petani. 

110. Sebuah pengkajian atas kapasitas dan sistem kelembagaan BPTP telah dirampungkan, 
dan menjadi dasar yang kuat untuk pelaksanaan Komponen 3. BBP2TP menggunakan 
proses yang sama untuk mengkaji BPTP yang lainnya. 

111. Permasalah utama yang teridentifikasi oleh pengkajian ini adalah kebutuhan untuk 
melakukan revitalisasi atas Komisi Teknologi Provinsi (Provincial Technological 
Commission/PTC), yang merupakan lembaga non-struktural di setiap provinsi dan 
diketuai oleh BAPPEDA21. Fungsi dari PTC adalah untuk mengkoordinasi dan 
menyediakan dukungan strategis bagi berbagai inisiatif provinsi dan nasional dalam hal 
pengkajian teknologi pertanian.  Komponen 3 mendukung kegiatan revitalisasi PTC. Hal 
ini telah dilaksanakan secara berhasil di seluruh empat provinsi, walaupun dampak 
jangka panjang dari kegiatan ini belumlah nampak. Terdapat sejumlah bukti tentang 
adanya ketertarikan dan pengalokasian anggaran di tiga buah provinsi di mana 
pertemuan belum dilaksanakan, akan tetapi masih terlalu dini untuk melakukan penilaian 
atas keberhasilan hal ini.  

112. Sebuah skema dana kompetitif telah diadakan, dan dikenal dengan nama Dana 
Penelitian Kolaboratif Kompetitif (Competitif Collaboratif Research Grants/CCRG), 

                                            
21 Atau terkadang Balitbangda. 
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dimana sebanyak sembilan buah penghargaan CCRG disediakan untuk keempat 
provinsi22. Walaupun seringkali dilihat sebagai mekanisme yang obyektif di dalam 
penyaluran dana, akan tetapi pengalaman internasional menunjukkan bahwa 
mekanisme dana kompetitif ini perlu untuk ditangani secara cermat, dan terkadang 
membutuhkan sejumlah intervensi tambahan, misalnya pelatihan yang ekstensif dan 
pemberian dukungan kepada pihak-pihak yang melaksanakan dan mengkaji aplikasi 
pendanaan. Apabila terstruktur dengan baik, (misalnya, melalui pengidentifikasian yang 
jelas atas kriteria pemilihan dan bidang teknis spesifik yang diperlukan untuk 
penyeleksian proposal penelitian), maka mekanisme semacam ini akan bermanfaat 
untuk menghasilkan perubahan yang diharapkan. Akan tetapi, hal ini perlu untuk 
dilaksanakan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas dan dikelola secara aktif agar 
bisa menjadi efektif. Apabila hanya menyediakan dana dengan dukungan sebuah 
panduan belaka, maka walaupun panduan tersebut bermutu sangat baik tapi tidak akan 
menjamin keberhasilan pelaksanaannya. Agar upaya ini dapat berhasil untuk 
memperkuat pelembagaan paradigm penelitian holistik yang baru, maka baik pihak yang 
mengajukan aplikasi maupun yang mengkaji aplikasi tersebut perlu untuk menyadari 
sepenuhnya tujuan dan pendekatan yang diterapkan. Selain itu, tiga putaran pertama 
dari empat putaran yang direncanakan perlu untuk didukung dan dikelola secara intensif.   

113. Rencana strategis BPTP yang berlokasi di provinsi sasaran SADI berakhir pada tahun 
2009. Secara historis, rencana-rencana tersebut dibuat tanpa terfokus, dan tidak 
memiliki penjabaran struktur maupun aliran logika yang jelas. Hal ini akan menjadi 
peluang yang sempurna bagi SP3 untuk menyediakan dukungan bagi pengembangan 
rencana-rencana baru yang memadukan kebijakan pemerintah Indonesia dengan 
perubahan yang terjadi pada pendekatan penelitian yang mendukung pengembangan 
agribisnis. Proses perencanaan strategis akan didasarkan pada sebuah analisa 
permasalahan dan pendekatan kerangka logika, yang akan menyediakan peluang untuk 
mengidentifikasi wilayah-wilayah perubahan utama yang perlu untuk ditangani selama 
pelaksanaan kegiatan ini, yang bertepatan dengan pelaksanaan Fase II SADI. 

3.3 Dimensi-dimensi tambahan atas kinerja  

3.3.1 Pendekatan SADI terhadap kesetaraan gender 
114. Terdapat integrasi formal yang terbatas atas kesetaraan gender di bawah SADI.  

Rekomendasi yang dibuat oleh konsultan gender AusAID pada tahun 2007 sebagian 
besar belum dilaksanakan. Sebuah strategi kesetaraan gender belum dipersiapkan dan 
tidak ada satupun subprogram yang melaksanakan pelatihan gender bagi staf mereka.  
SADI belum melakukan analisa atas peran gender di dalam agribisnis dan potensi 
dampak gender  terhadap program ini. Jenis studi semacam ini sangatlah penting 
karena terdapat bukti kecenderungan sejumlah kegiatan SADI untuk meningkatkan 
beban kerja perempuan. SP3 baru saja menugaskan seorang spesialis gender untuk 
mengkaji peluang untuk meningkatkan kesetaraan dan dampak gender di dalam 
subprogram mereka.   

115. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh SADI tidaklah cukup sensitif terhadap 
permasalahan gender. Tidak terdapat indikator yang mengidentikasi outcome yang 
sensitif terhadap gender, data M&E tidak dibagi secara konsisten berdasarkan gender.  
Tidak terdapat data dasar tentang isu gender dan tidak ada pelaporan tentang gender 
hingga pertengahan tahun 2008.   

 SP1 memiliki pencapaian terbaik dalam hal dukungan terhadap kesetaraan 
gender. PNPM-AP mendukung partisipasi yang seimbang oleh kaum perempuan 
di setiap tahapan proses perencanaan untuk pembuatan proposal desa. Akan 

                                            
22 Terkait dengan buah-buahan (3 proyek penelitian), peternakan (2), agribisnis (2), budidaya jamur (1) dan 
jagung (1).   
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tetapi tidak ada data yang tersedia tentang mutu keikutsertaan perempuan di 
dalam berbagai pertemuan perencanaan yang telah dilaksanakan,dan terdapat 
gejala bahwa masih ada sejumlah hambatan untuk merubah persepsi dan peran 
gender.        

 SP2 belumlah aktif di dalam memenuhi permasalahan kesetaraan gender. SP ini 
hanya memiliki indikator terbatas di dalam mengukur kepekaan gender dan hanya 
memiliki sejumlah kecil data tentang partisipasi dan peran berdasarkan jenis 
kelamin.     

 SP3 telah mencapai kemajuan dalam mendukung terciptanya kesetaraan gender; 
akan tetapi masih banyak upaya yang diperlukan untuk mengintegrasikan 
permasalahan gender ke dalam subprogram ini. Gender telah dimasukkan di 
dalam proses pendesainan berbagai kegiatan penelitian terapan, akan tetapi 
belum ada analisa yang mendalam tentang dampak gender pada kegiatan-
kegiatan tersebut.  Belum ada pengumpulan data tentang manfaat yang diperoleh 
oleh petani perempuan atau tingkat pelibatan mereka di dalam kegiatan penelitian 
dan pengembangan.    

116. Pertimbangan dan rekomendasi terperinci tentang perlakuan SADI mengenai 
kesetaraan dan peran gender serta pengamatan MTR tentang pembiayaan mikro dapat 
di dilihat pada Lampiran 4. 



 

31 
 

4. STRUKTUR DAN MANAJEMEN PROGRAM  
Bagian ini mengkaji ketepatan dan keefisienan strktur dan manajemen SADI  
 
117. MTR berpendapat bahwa struktur dan manajemen program tidak sesuai dengan 

tujuan yang ditetapkan, walaupun SADI memiliki tim yang antusias dan berdedikasi 
serta memiliki sejumlah bukti tentang keterkaitan antar subprogram. Sejak dimulainya 
program ini, serangkaian permasalahan terkait dengan hal ini telah teridentifikasi, akan 
tetapi pada saat berlangsungnya MTR masih banyak yang belum terselesaikan secara 
sempurna23. Permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi adalah: 
 Pengaturan yang ada pada saat ini tidak menyediakan dasar untuk pelekatan 

dan arahan yang strategis. Sebagai sebuah program ujicoba, SADI membutuhkan 
fleksibilitas yang memadai, karena program ini didesain sebagai program ‘desain-dan-
laksanakan’. Fleksibilitas perlu untuk dibatasi oleh arahan strategis yang menetapkan 
tujuan-tujuan pembelajaran yang akan diujikan. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka 
eksperimen yang dilakukan cinderung akan menjadi kumpulan kegiatan yang saling 
terpisah dan hanya memiliki sedikit prospek untuk pembelajaran dan adaptasi. Hal ini 
akan menghambat upaya replikasi dan perluasan program.  

 Tidak memadainya ketersediaan sumberdaya di lapangan. SADI merupakan 
sebuah program ujicoba yang kompleks dan membutuhkan ketersediaan sumberdaya 
yang memadai di lapangan untuk memberikan fleksibilitas dan kemampuan kepada 
program ini untuk merespon terhadap berbagai stakeholder dan beradaptasi secara 
cepat. SADI menghadapi permasalahan ini, walaupun dana yang tersedia sebesar 38 
juta dollar Australia dinilai cukup memadai.  

 M&E tidak menyediakan informasi yang memadai yang bisa dimanfaatkan oleh 
sebuah program ujicoba seperti SADI untuk keperluan proses pembelajaran, 
diadaptasikan dan didesiminasikan serta untuk mempengaruhi pihak lainnya.  

4.1 Struktur 
118. SADI dikelola secara bersama oleh AusAID dan BAPPENAS. Setiap subprogram 

dikontrak secara independen oleh AusAID dan dilaksanakan oleh Bank Dunia, IFC dan 
ACIAR. Kontrak ini berbentuk Perjanjian Pelaksanaan Program.  

119. Program beroperasi di bawah Komite Pengkoordinasian Program (Programme 
Coordination Committee/PCC), yang diketuai secara bersama-sama oleh BAPPENAS 
dan AusAID, dan ditujukan untuk menjalankan fungsi pengawasan tingkat tinggi24. 
Sebagai pelengkap terhadap keberadaan PCC, maka dibentuklah Tim Koordinasi 
Provinsi (Provincial Coordination Team/PCC), yang dipimpin oleh BAPPEDA, yang 
berperan untuk memberikan nasihat independen kepada SADI, akan tetapi pada saat 
pelaksanaan MTR keberadaan tim ini tidaklah aktif.  

120. Sebuah Kantor Manajemen Program (Programme Management Office/PMO) di 
Makassar, yang dipimpin oleh seorang Direktur Program, yang dikontrak secara terpisah 
oleh AusAID25. Sebagai tambahan terhadap keberadaan Direktur Program, PMO memiliki 
sebuah tim kecil staf pendukung (Deputi Direktur Program baru saja mengundurkan diri.) 
Peran PMO adalah untuk26: 
 Mengawasi arahan strategis program.  
 Mengkaji dan menyetujui AWPB seluruh subprogram.  

                                            
23 Terutama pada saat pelaksanaan Implementation Support Mission (Laporan Akhir (Oktober 2007)). 
24 Sebagai tambahan terhadap posisi ketua bersama, PCC terdiri dari Depdagri, Deptan, Mengekop, 
BAPPEDA, Bank Dunia, IFC, ACIAR, BBP2TP, PMD dan PMO. 
25 TOR Direktur Program memberikan kewenangan sebagai sebuah entitas untuk merekrut staf. Tapi pada 
kenyataannya, Direktur Program direkrut dengan basis individual. 
26  Ringkasan Program SADI (Agustus 2006). TOR Direktur Program secara luas merefleksikan fungsi-fungsi 
ini, tetapi juga disebutkan bahwa Direktur Program akan memonitor hubungan kontraktual antara AusAID dan 
para manajer subprogram serta memberikan rekomendasi tentang pencairan dana kepada para subprogram. 
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 Memastikan tercapainya manajemen risiko dan asuransi mutu program secara 
keseluruhan.  

 Memastikan terlaksananya koordinasi antara ketiga subprogram.  
 Menyediakan pelaporan analitikal reguler kepada AusAID, dan memberikan 

persetujuan atas laporan perkembangan subprogram.   
 Berhubungan secara rutin dengan AusAID dan stakeholder terkait lain.  
 Mengawasi perkembangan dan pelaksanaan kerangka M&E program. 
 Menyediakan pelayanan dan dukungan administratif kepada program. 

121. MTR berpendapat bahwa struktur SADI pada saat ini tidaklah cukup menyatu dan peran 
PMO tidak cukup strategis. SADI didesain untuk dibentuk di atas inisiatif-inisiatif yang 
telah ada. Hal ini menentukan pengaturan SADI sebagai program yang terdiri dari 
subprogram-subprogram yang “terpisah, tapi saling terkait” dan sebuah PMO. Struktur 
seperti ini lebih sesuai untuk sebuah proyek dan tidak umum untuk sebuah program 
ujicoba yang bertujuan untuk melakukan pengujian atas sebuah pendekatan yang 
terpadu. Struktur ini mempersempit kemampuan SADI untuk bertindak secara 
terpadu, terfokus, dan terkonsentrasi sebagaimana yang dibutuhkan pada tahap 
pelaksanaan yang ada pada saat ini. 

122. Para pelaksana SADI merupakan lembaga-lembaga yang sangat kuat dengan agenda 
yang telah matang; memadukan mereka dalam SADI sebagai sebagai suatu kesatuan 
akan memberikan kekuatan yang jauh lebih besar daripada berdiri secara terpisah, akan 
tetapi untuk melaksanakan hal ini diperlukan lebih dari sekedar himbauan untuk 
berkoordinasi belaka. Agar bisa mewujudkan hal ini dibutuhkan sebuah visi bersama, 
pendorong yang kuat dan manajemen yang aktif. Terdapat kecenderingan bahwa SADI 
beroperasi sebagai kumpulan unit yang terpisah. Kolaborasi di antara subprogram di 
bawah struktur ini merupakan suatu tantangan untuk bisa dilaksanakan secara konsisten 
sesuai dengan hasil pelaporan dan M&E.  

123. Dampak yang dihasilkan adalah SADI memiliki inti yang lemah discernible core. PMO 
yang seharusnya menempati ruang strategis ini cenderung hanya memainkan peran 
administratif belaka, bukannya peran yang strategis: PMO belum memainkan peran untuk 
memberikan arahan strategis bagi program dan hingga saat ini telah berjuang untuk 
menciptakan sistem untuk program dan mengatasi sejumlah isu strategis27. Dalam 
praktiknya, struktur SADI terhalang untuk melaksanakan hal ini, kesepakatan 
pelaksanaan bersifat tidak jelas tentang peran PMO (lihat di bawah) dan Direktur Program 
belum mampu untuk memberikan pengaruh strategis akibat kurangnya perangkat formal. 
Tidak adanya kerangka logika program menjadi dasar permasalahan ini.  

124. MTR berpendapat bahwa ketersediaan staf untuk keseluruhan program belumlah 
memadai, terutama di tingkat lapangan (misalnya, pada tingkat sub-nasional). Proses 
perubahan kelembagaan SADI berfokus pada beragam pemain. Sebuah program ujicoba 
membutuhkan ketersediaan staf yang mencukupi di dalam melaksanakan intervensi untuk 
memastikan tercapainya proses feedback dan adaptasi yang cepat. Proses semacam ini 
bukanlah sesuatu yang dapat dilaksanakan dengan cara memberikan dana kepada 
lembaga penerima; dibutuhkan fasilitasi dan dukungan teknis.  

125. Secara umum, tampaknya SP3 memiliki posisi yang lebih baik di dalam melaksanakan hal 
ini, sementara SP1 dan SP2 masih tertinggal. SP1 secara efektif ‘digeser’ dalam hal 
pelaksanaan kegiatan (karena PMD merupakan pelaksana dan Bank Dunia menjalankan 
fungsi pengawasan), hal ini mengakibatkan sangat terbatasnya kemampuan untuk 
membentuk proses adaptasi yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan PNPM-AP ke 
dalam PNPM-Perdesaan. SP2 memiliki satu orang REDC di masing-masing provinsi 
untuk melakukan koordinasi atas sejumlah kegiatan pengembangan agribisnis. Akan 
tetapi MTR menemukan bahwa para REDC tidak puas dengan ketidakjelasan status 

                                            
27 Dalam bahasa yang dituturkan oleh Direktur Program “PMO adalah pengumpul informasi”.  
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mereka dan terdapat risiko bahwa mereka akan mengundurkan diri dari program ini. IFC 
juga telah mengekspresikan ketidakpastian tentang peran REDC di dalam strategi baru 
yang akan dilaksanakan. Kehilangan REDC akan menjadi kerugian yang besar bagi SADI 
karena mereka merupakan satu-satunya perwujudan dari pengembangan agribisnis di 
setiap provinsi sasaran dan telah memainkan peran yang sangat bermanfaat. 

126. PMO telah menjalankan sebuah peran yang penting. PMO memiliki fleksibilitas untuk 
mengatasi kesenjangan yang diakibatkan oleh subprogram. Misalnya, PMO menyediakan 
pendanaan selama kekosongan anggaran PNPM-AP dan melaksanakan persiapan 
kriteria pemilihan BDSP. MTR berpendapat bahwa fleksibilitas semacam ini memenuhi 
kebutuhan SADI dan bahwa PMO haruslah memiliki struktur dan sumberdaya untuk 
merefleksikan kebutuhan ini, terutama untuk mengatasi kesenjangan yang diakibatkan 
oleh perubahan SP2. 

127. Selama pelaksanaan MTR terdapat sejumlah pembahasan tentang kelayakan Jakarta 
atau Denpasar sebagai lokasi alternatif untuk PMO. Kesemua lokasi ini memiliki 
keunggulan maupun kelemahan. Makassar menghadapi permasalahan jalur transportasi 
ke wilayah Nusa Tenggara dan mengurangi peluang untuk berkoordinasi pada tingkat 
nasional. Akan tetapi, memilih Makassar juga terkait dengan efisiensi anggaran dan yang 
paling penting adalah menciptakan kehadiran di tingkat provinsi, suatu hal yang tidak 
dimiliki oleh Denpasar dan Jakarta. Walaupun Denpasar memiliki kondisi logikatik yang 
lebih baik, akan tetapi cenderung tidak disetujui oleh banyak stakeholder. Jakarta 
memberikan akses yang baik untuk tingkat nasional, tapi akan menambah lama waktu 
perjalanan dan mengurangi kehadiran SADI di lapangan. 

 
Rekomendasi 1: Direkomendasikan agar PMO tetap berlokasi di Makassar, akan tetapi 
pembentukan posisi penghubung tingkat nasional selayaknya untuk dipertimbangkan 
(kemungkinan berlokasi di BAPPENAS – Lihat Rekomendasi 2). 
 
4.2 Manajemen Pengelolaan 
128. MTR berpendapat bahwa terdapat kendali keseluruhan atas SADI yang tidak 

memadai. AusAID telah mendelegasikan otonomi kepada masing-masing subprogram 
tanpa dilengkapi dengan perangkat kendali yang memadai, baik oleh AusAID sendiri 
maupun melalui PMO.  

129. MTR juga berpendapat bahwa AusAID tidak cermat di dalam perumusan dan 
pelaksanaan program, gagal untuk mengidentifikasi sejumlah ketidakkonsistenan antara 
Kesepakatan Pelaksanaan AusAID dan Kesepakatan Tambahan antara Pemerintah 
Australia dan Pemerintah Indonesia, terutama di dalam kerangka waktu pelaksanaan 
program28. Walaupun permasalahan kerangka waktu telah disadari, akan tetapi pada 
waktu pelaksanaan MTR, kerangka waktu tersebut belum diamandemen. 
Ketidakkonsistenan lainnya meliputi: 
 Penjabaran persyaratan bagi pihak pelaksana yang tidak jelas. Misalnya, Perjanjian 

dengan Bank Dunia tidak mengindikasikan secara jelas tingkat dukungan dan 
pengawasan yang harus disediakan. 

 Ketidakkonsistenan di dalam persyaratan pelaporan. Perjanjian dengan Bank Dunia 
dan ACIAR tidak menyebutkan kewajiban untuk memberikan laporan secara teknis 
maupun keuangan kepada PMO, hal ini merupakan suatu ketidakkonsistenan 
terhadap dokumen desain SADI dan TOR Direktur Program. Sementara pada 

                                            
28 Berakhir pada pertengahan-2009 bukannya pada akhir 2009.  
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Perjanjian dengan IFC disebutkan bahwa semua laporan akan disampaikan melalui 
PMO29.  

130. Hubungan antara AusAID dan BAPPENAS sebagai lembaga pengelola bersama tidaklah 
cukup jelas dijabarkan dan telah membatasi pelaksanaan komunikasi (eg the TOR 
Direktur Program menyebutkan pengaturan tentang pelaporan kepada BAPPENAS). 
MTR berpendapatan bahwa BAPPENAS adalah pilihan logika sebagai lembaga 
pengelola yang mewakili Pemerintah Indonesia. SADI termasuk dalam kategori program 
kecil yang dikelola oleh BAPPENAS: SADI merupakan sebuah program ujicoba yang 
memiliki fokus lintas sektor dan penekanan yang kuat pada koordinasi. SADI selayaknya 
berada di bawah Direktorat Pembangunan Daerah bukannya di bawah Direktorat 
Pengentasan Kemiskinan (yang berfokus pada PNPM), karena SADI beroperasi tidak 
hanya seputar program PNPM dan selain itu, tujuan yang dimiliki sangat konsisten 
dengan tujuan yang dimiliki oleh Direktorat Pembangunan Daerah, terutama dalam hal 
peningkatan peran pemerintah sub-nasional dalam pengembangan ekonomi regional.  

131. MTR mengajukan usulan kepada SADI untuk mendukung penempatan konsultan di 
BAPPENAS untuk membantu pengembangan strategi jangka menengah BAPPENAS, 
dengan pertimbangan bahwa hal ini sejalan dengan sejumlah peran koordinasi 
pembangunan ekonomi regional yang dapat diperkuat oleh SADI di setiap provinsi. Hal ini 
juga akan memberikan sebuah platform yang bermanfaat bagi SADI untuk keperluan 
penghubung tingkat nasional.  

 
Rekomendasi 2: Direkomendasikan untuk mempertahankan dan melanjutkan pengaturan 
pengelolaan bersama antara AusAID dan BAPPENAS (Direktor Pembangunan Daerah) yang 
ada pada saat ini, akan tetapi harus disertai dengan pengkajian dan pengklarifikasian peran 
dan tanggungjawab utama masing-masing pihak, terutama terkait dengan pengawasan, 
pelaporan dan pembagian informasi. Usulan bagi SADI untuk mendukung penempatan 
konsultan di BAPPENAS selayaknya dipertimbangkan.    
 

132. Sebagaimana yang telah dinyatakan, struktur dan pengelolaan SADI yang ada pada saat 
ini tidak memadai bagi PMO untuk memberikan pengarahan strategis kepada SADI, 
maupun bagi AusAID untuk memiliki kendali langsung yang memadai. Misalnya, 
kekuatiran PMO dan AusAID tentang pengawasan terbatas oleh Bank Dunia terhadap 
SP1 dan akibat dari perubahan strategi IFC di dalam melaksanakan SP2. Akan tetapi, 
sejauh yang disadari oleh MTR belum ada tindak lanjut yang dilakukan atas 
permasalahan ini. Untuk Fase II MTR meyakini bahwa peran strategis PMO haruslah 
ditingkatkan dan disepakati oleh para stakeholder utama dan didukung oleh AusAID (lihat 
Bagian 6). Untuk bagian ini, AusAID perlu untuk mengalokasikan sejumlah sumberdaya 
untuk melaksanakan pengawasan strategis terhadap SADI. 

 
Rekomendasi 3: Direkomendasikan kepada AusAID untuk mengalokasikan sejumlah 
sumberdaya untuk melaksanakan pengawasan strategis terhadap program. 
 
4.3 Koordinasi 
133. SADI bertujuan untuk menguji dan mendemonsytrasikan serangkaian pengaturan 

kelembagaan baru (sebuah ‘model’) yang dapat mendukung agribisnis petani rakyat dan 
– apabila berhasil – dapat direplikasikan di dalam sistem Indonesia. Hal ini mewajibkan 
program secara keseluruhan untuk mendukung tujuan ini, memadukan keberagaman 
pemain pasar yang ada, yang terdiri dari sektor pemerintah dan swasta untuk 
mengadopsi praktik-praktik baru dan bekerja dengan cara yang abru. Secara operasional, 

                                            
29 Bertentangan dengan TOR Direktur Program, Klausul 9.4 Perjanjian Pelaksanaan dengan IFC 
menyebutkan bahwa AusAID memiliki kewenangan untuk membuat keputusan tentang pembayaran termin 
kepada IFC, dengan mengabaikan peran PMO. 
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hal ini berarti bahwa merupakan hal yang sangat penting bagi semua subprogram untuk 
tidak hanya terhubung dengan para pemain pasar tetapi juga antar sesame subprogram. 

134. Berdasarkan hal tersebut, maka membagi SADI ke dalam tiga subprogram adalah sebuah 
anomali. Memastikan keterpaduan dan koordinasi di bawah struktur yang ada 
sekarang merupakan hal yang sulit, jika tidak ingin dikatakan sebagai suatu hal yang 
mustahil, walaupun terdapat pengelolaan dan dukungan yang positif. Kolaborasi belumlah 
berjalan secara konsisten di seluruh program dan terjadi bukan karena pengaturan yang 
ada pada SADI melainkan karena niat baik dan dedikasi tim SADI. 

135. Kolaborasi lebih terstruktur pada hubungan antara SP2 dan SP3 dalam hal pelaksanaan 
kegiatan pengidentifikasian rantai-rantai nilai, penyelarasan minat penelitian dan kontribusi 
pengetahuan bagi kegiatan masing-masing. Kolaborasi antara SP1 dan subprogram 
lainnya cenderung terhambat oleh terjadinya keterlambatan pelaksanaan. Akan tetapi, 
sebagaimana yang dijelaskan pada Lampiran 1 dan 2, MTR berharap untuk melihat input 
yang lebih besar oleh SP2 kepada SP1 terkait dengan hal agribisnis sejak tahap awal. 
Kegiatan kolaboratif di lapangan, ketika dilaksanakan cenderung bersifat oportunistik 
daripada terencana dengan baik, misalnya input terhadap kegiatan bersama sejumlah 
perusahaan unggulan, atay bantuan informal REDC kepada para fasilitator PNPM-AP 
untuk melakukan pengidentifikasian BDSP.  

136. MTR meyakini bahwa tidak cukup hanya sekedar menghimbau para subprogram 
untuk meningkatkan koordinasi apabila SADI ingin mewujudkan tujuan-tujuannya. 
MTR menemukan sejumlah keselarasan antara pengkajian dan penelitian SP2 dan SP3 
serta proposal yang diajukan di bawah PNPM-AP, akan tetapi hal ini selayaknya ditangani 
secara seksama. Adanya keterkaitan belaka tidaklah memadai untuk melaksanakan 
intervensi yang terfokus dan terkonsentrasi di dalam mewujudkan perubahan 
kelembagaan yang dibutuhkan untuk menguji model SADI. Secara khusus, perubahan 
strategi IFC di dalam SP2 menyebabkan kesenjangan yang signifikan di dalam kapasitas 
SADI untuk melaksanakan intervensi pengembangan agribisnis, yang merupakan hal 
penting untuk keberhasilan SP1 dan SP3. MTR meyakini bahwa SADI membutuhkan 
sebuah solusi yang lebih structural untuk menghasilkan inti yang lebih kuat bagi program 
ini, sebuah solusi yang bisa menghasilkan arahan strategis bagi SADI dan memastikan 
keterpaduan yang lebih baik. Salah satu pilihan yang bisa diambil adalah penempatan 
seorang koordinator PMO SADI di setiap provinsi (lihat Bagian 6). 

137. Berbagai pertanyaan dimunculkan tentang koordinasi antara SADI dengan pemerintah di 
tingkat nasional dan sub-nasional. Subprogram telah berfokus pada kolaborasi dengan 
pemerintah di bidang-bidang tertentu dan SADI secara keseluruhan telah memiliki struktur 
koordinasi formal, walaupun sebagaimana yang telah dibahwa sebelumnya, belum 
berjalan secara efektif. Kurangnya keterkaitan dengan pemerintah provinsi merupakan 
permasalahan yang paling sering dikeluhkan. MTR berpendapat bahwa SADI perlu untuk 
memperjelas penjabaran definisi koordinasi dan tujuan yang ingin dicapai. Apabila 
koordinasi hanya ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi pemerintah provinsi 
memonitor dan mengendalikan keseluruhan program, maka struktur untuk telah ada dan 
hanya perlu untuk dilaksanakan secara lebih baik. Akan tetapi MTR meyakini bahwa 
terdapat peran yang lebih spesifik dan jangka panjang dari pemerintah daerah di dalam 
model yang diujicobakan oleh SADI, dimana peran tersebut lebih penting dan belum 
disadari sepenugnya. Hal ini dibahas secara lebih lanjut pada Bagian 5 dan 6 dan juga 
pada Lampiran 2.  

 
4.4 Pelaporan dan M&E 
138. M&E SADI tidak menghasilkan informasi yang memadai bagi sebuah program 

ujicoba untuk dijadikan sebagai pembelajaran, diadaptasikan dan didesiminasikan serta 
untuk mempengaruhi pihak lainnya. Sistem yang berjalan pada saat ini, berdasarkan 
AWPB dan Laporan Perkembangan Semi Tahunan, serta database pengelolaan 
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kegiatan, memberikan banyak jenis informasi, tapi memiliki kekurangan dalam hal muatan 
analisis.  

139. Pelaporan dilakukan berdasarkan kegiatan setiap subprogram. Tidak terdapat agregasi 
kinerja individual subprogram untuk mengkaji keseluruhan kinerja di tingkat provinsi 
maupun secara keseluruhan. Juga tidak terdapat landasan untuk melakukan hal tersebut 
akibat tidak adanya kerangka strategis keseluruhan untuk SADI. Kinerja program secara 
keseluruhan tidak terefleksikan di dalam Laporan Perkembangan Semi Tahunan maupun 
rencanaan M&E. Kekosongan inti dari kegiatan M&E ini belum diselesaikan oleh PMO 
maupun AusAID. Terlebih lagi, karena tujuan-tujuan perubahan kelembagaan belum 
tertata dengan baik, maka monitoring yang dilaksanakan berkisar pada dua hal yang 
ekstrim: indikator-indikator kegiatan yang menonjol (misalnya jumlah yang telah dilatih) 
atau dampak tingkat tinggi (misalnya perubahan tingkat penghasilan).Hal ini mengabaikan 
perubahan langsung yang ingin diujikan dan dicapai oleh SADI serta tidka 
mempertimbangkan keberlanjutan atau potensi replikasi perubahan-perubahan ini. 
Informasi data dasar juga belum terkumpulkan. 

140. Sistem yang berjalan pada saat ini memperlihatkan beban pengelolaan yang cukup tinggi 
untuk manfaat yang terbatas. Kecenderungan untuk melaporkan semua hal pada  satu 
orang saja tanpa pengawasan ang memadai dapat mengakibatkan frustasi dan kesulitan 
komunikasi dengan sejumlah stakeholder yang antara lain adalah BAPPENAS. Terdapat 
kesan bahwa pola pelaporan dominan lebih ke ‘atas’ dan hanya memperoleh sedikit 
feedback, oleh karena hal ini maka tidak mengherankan apabila informasi tidaklah 
bermanfaat. Ketidakpuasan juga diekspresikan ke pada MTR tentang pendekatan ad hoc 
PMO atas sistem informasi. Hal ini berakibat setiap subprogram tetap menggunakan 
sistem mereka sendiri atau berinisiatif untuk mengembangkan sistem tersendiri (terutama 
SP3) yang kemudian diadopsi oleh subprogram lainnya. Sebaliknya, ketika sistem telah 
disepakati, ternyata tidak semua subprogram mengikutinya, hal ini menjadi permasalahan 
terutama bagi SP2. 

 
Rekomendasi 4: Direkomendasikan untuk melakukan pengkajian atas pengaturan 
pelaporan dan M&E SADI untuk memastikan bahwa laporan yang dihasilkan telah bersifat 
analitikal dan informatif. Hal ini selayaknya didasarkan pada kerangka logika keseluruhan 
program untuk Fase II. Permasalahan persyaratan pelaporan selayaknya 
dipertimbangkan secara seksama. 

 
4.5 Posisi keuangan dan nilai manfaat dari uang 
 
4.5.1 Posisi Keuangan 
141. Tidak ada laporan keuangan terpadu untuk program. Sebuah laporan keuangan 

terkonsolidasi disajikan pada lampiran Laporan Perkembangan Semi Tahunan (Januari-
Juni 2008), tapi laporan ini sebenarnya tidak mengkonsolidasikan keseluruhan posisi 
keuangan SADI. Berdasarkan laporan keuangan terakhir yang diberikan oleh PMO 
kepada MTR, diperkirakan bahwa total pengeluaran  program hingga saat ini30 telah 
mencapai sekitar 42% anggaran 38 juta dollar Australia yang disediakan. Pada akhir Fase 
I diperkirakan akan meningkat menjadi 74%31. Posisi keuangan untuk setiap subprogram 
terdapat pada Lampiran 1-3. 
 SP1 menghadapi permasalahan penggunaan anggaran yang sangat rendah (31%) 

akibat keterlambatan penyediaan dana hingga Juni 2008, hal ini kemudian memaksa 

                                            
30 Pengeluaran aktual hingga saat ini (Juni 2008) + perkiraan pengeluaran hingga Desember 2008. 
31 Angka di atas didasarkan pada angka anggaran awal sebesar 38 juta dollar Australia. Laporan keuangan 
terakhir menunjukkan anggaran sebesar 32 juta dollar Australia, hal ini membuat angka pengeluaran hingga 
saat ini dan pada akhir Fase I menjadi sebesar 49% dan 85% dari total anggaran. 
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SP1 untuk mengurangi jumlah kegiatannya secara drastic. Pencairan dana BLM 
diperkirakan akan meningkatkan jumlah pengeluaran menjadi 51% pada akhir Fase I. 

 SP2 menghadapi permasalahan penggunaan anggaran yang rendah (48%) akibat 
perencanaan awal yang terlalu ambisius dan kosongnya kegiatan akibat lambatnya 
proses pengidentifikasian perusahaan unggulan. Besar pengeluaran pada akhir Fase I 
diperkirakan akan naik mencapai tingkat yang dianggarkan, akan tetapi hal ini terkesan 
tidak realistik. Pada kenyataannya, sebanyak 2 juta dollar Australia telah dialihkan dari 
SP2 ke SP3. 

 SP3: Telah menggunakan atau telah memenuhi komitmen penggunaan anggarannya 
hingga 2009 dan telah menerima dana tambahan dari SP2. 

 PMO telah menggunakan sekitar 49% anggaran dan diproyeksikan akan 
memanfaatkan sekitar 91% pada akhir Fase I.  

142. Terdapat besaran deviasi yang signifikan dalam penggunaan anggaran, tapi hal ini 
tidaklah mengejutkan berdasarkan karakteristik SADI sebagai program ujicoba. Walaupun 
ketidakpastian ini selayaknya makin menurun seiring waktu, akan tetapi karakteristik SADI 
sebagai program ujicoba akan selalu membutuhkan ketersediaan dana yang fleksibel. 
Fleksibilitas semacam ini telah terbukti sangat bermanfaat bagi PMO dan selayaknya 
diantisipasi dan dialokasikan pada masa yang akan datang, Adanya kecenderungan 
umum untuk menggunakan anggaran di bawah angka yang direncanakan 
mengindikasikan bahwa SADI memiliki ruangan untuk memperluas kegiatannya jika 
diperlukan. 

143. PMO mengekspresikan keyakinan yang rendah tentang keakuratan dan konsistensi 
pelaporan keuangan oleh sejumlah subprogram. MTR menemukan sejumlah kesalahan 
dan ketidakkonsistenan di dalam laporan keuangan dan dokumen-dokumen utama 
lainnya (misalnya tentang criteria pencairan anggaran, tingkat skrutinitas keuangan yang 
didelegasikan kepada PMO dan juga saluran serta format pelaporan). MTR memahami 
bahwa sebuah format baru untuk laporan perkembangan baru saja diperkenalkan, 
dimana format tersebut mencakup laporan keuangan, sehingga sejumlah kesalahan 
dapat dimaklumi. Akan tetapi, karena bukan tugas MTR untuk mengaudit sistem 
pengelolaan keuangan SADI, maka dibutuhkan sebuah pengawasan keuangan yang 
ketat.  

 
4.5.2 Nilai manfaat dari uang 
144. MTR berpendapat bahwa pengalokasian 38 juta dollar Australia merupakan jumlah 

alokasi yang sangat memadai untuk sebuah program ujicoba. Tidak dapat dihindari 
bahwa perhitungan biaya-manfaat dari sebuah program ujicoba akan terlihat rendah 
dibandingkan dengan program yang telah mapan. Hal ini merupakan biaya dari sebuah 
eksperimen. Apabila SADI berhasil dan pendekatan ini direplikasikan, maka 
perhitungannya tentu akan berubah secara signifikan. Pada kasus SADI, biaya ujicoba 
mengalami peningkatan oleh karena: sebuah struktur yang terdiri dari tiga buah 
subprogram yang terpisah ditambah dengan keberadaan PMO, hal ini merupakan unsur 
pengganda biaya overhead; basis biaya yang relatif tinggi dari lembaga pelaksana; dan 
sebaran geografis yang menambah biaya operasi.  

145. Walaupun pengeluaran pada saat ini berada di bawah target, tapi MTR memiliki 
pertanyaan tentang nilai manfaat dari uang bagi AusAID. MTR memperkirakan bahwa 
hasil program akan terbatas pada tahapan ini, tapi berharap untuk melihat jumlah kegiatan 
intevensi dan komitmen SDM yang lebih besar dari yang sudah ada, terutama karena 
kegiatan ujicoba cenderung bersifat padat karya. SADI memiliki pendanaan yang 
memadai untuk mendukung kegiatan ini. MTR berpendapat bahwa pengeluaran belum 
difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh program pada saat ini. Misalnya, 
pengawasan Bank Dunia atas PNPM-AP terlihat tidak memadai dalam hal personil dan 
tingkat skrutinitas, walaupun memiliki anggaran yang memadai. Pada kasus IFC, terdapat 



 

38 
 

ketidakseimbangan pengeluaran untuk kegiatan penelitian dengan anggaran untuk REDC 
yang bertugas di lapangan.   

 
Rekomendasi 5: Direkomendasikan kepada AusAID untuk mengambil langkah-langkah 
untuk memperkuat kendali keuangan atas SADI dan juga mengkaji keseimbangan 
pengalokasian anggaran di dalam kegiatan subprogram untuk memastikan bahwa telah 
berlangsung secara tepat dan konsisten dengan keseluruhan kebutuhan program dan 
menjadi dasar bagi pendesainan dan penganggaran Fase II. 
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5. KESESUAIAN PENDEKATAN SADI 
Bagian ini mengkaji keefektifan keseluruhan dari konsep dan pendekatan SADI 

 

146. SADI merupakan sebuah pendekatan inovatif, yang didasarkan pada pemahaman bahwa 
pengembangan pertanian petani rakyat membutuhkan sebuah pendekatan promosi yang 
terpadu dan sistemik serta peralihan dari status quo. Tujuan SADI adalah untuk menguji 
dampak pendekatan baru ini, mendemonstrasikan bagaimana cara kerjanya, melihat 
kesesuaiannya untuk direplikasikan di dalam sistem Indonesia. Proses SADI menuju arah 
perluasan dan keberlanjutan ditentukan oleh keberhasilan pendekatan baru ini – jika 
efektif – maka akan dilembagakan di dalam sistem Indonesia. 

147. Tantangan fundamental yang dihadapi oleh SADI adalah ‘model’ terintegrasi baru ini 
dilaksanakan melalui pengenalan pengembangan perusahaan dan kegiatan ekonomi di 
wilayah pedesaan (dimana pengalaman menunjukkan bahwa hal ini akan membutuhkan 
pendekatan fasilitasi yang terfokus dan sangat fleksibel) ke dalam sistem pemerintah 
Indonesia (yang tidak fleksibel), dengan menggunakan serangkaian pengaturan 
pelaksanaan yang didasarkan pada tiga lembaga internasional yang independen (yang 
dengan sendirinya menjadi tidak terpadu secara maksimal) – dan terlebih lagi ‘model’ ini 
harus bisa direplikasikan. 

148. Merupakan pendapat MTR bahwa SADI cenderung tidak akan mampu mencapai 
tujuan-tujuannya kecuali jika pendekatan dan pengaturan pelaksanaan direvisi 
secara signifikan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perubahan-perubahan 
ini akan memungkinkan SADI untuk lebih baik di dalam menguji model baru ini, AusAID 
juga diharapkan untuk tidak lengah terhadap skala tantangan yang pada saat ini sedang 
dihadapi oleh program ini. 

149. Bagian ini terdiri dari empat sub-bagian, pertimbangan atas keefektifan kerangka strategis 
SADI, analisa yang mendasari intervensi yang dilaksanakan, pendekatan untuk 
mewujudkan keberlanjutan dan strategi serta praktik intervensi yang dilaksanakan. 
Walaupun bagian ini mengacu pada subprogram secara terpisah, tetapi hal ini dilakukan 
untuk mengilustrasikan pendekatan program secara keseluruhan. 

150. MTR sadar bahwa bagian ini menghadirkan sebuah kritik yang keras terhadap program ini 
pada tahap yang sangat awal dari pelaksanaanya. MTR berpendapat bahwa hal tersebut 
merupakan tindakan yang tepat karena program ini merupakan sebuah program ujicoba 
dan kritik yang diberikan akan bermanfaat. SADI memiliki waktu dan mandat untuk 
berubah sebagai upaya untuk meningkatkan peluang keberhasilannya. 

 
Rekomendasi 6: Direkomendasikan bahwa untuk Fase II SADI harus mengklarifikasi 
kerangka strategis yang diterapkan dan mengorientasikan pendekatan-pendekatannya 
kepada strategi-strategi intervensi yang didukung oleh analisa dan menjamin 
keberlanjutan program yang merefleksikan tujuannya untuk mewujudkan perubahan 
kelembagaan. (Lihat juga Rekomendasi 8, 9, 10.) 

5.1 Kerangka Strategis 
151. Kerangka strategis merupakan sebuah rantai sebab dan akibat yang menghubungkan 

intervensi-intervensi sebuah program, melalui serangkaian tujuan jangka menengah 
hingga tujuan akhirnya. Hal ini merupakan alas an dasar bagi sebuah program: apa yang 
akan dihasilkan melalui kegiatan-kegiatannya, apa yang ingin dihasilkan dalam hal 
dampak langsung, dan apa yang akhirnya akan menghasilkan kontribusi ke depan yang 
signifikan. Hal ini umumnya disajikan dalam bentuk kerangka logika. Sebagaimana yang 
telah disebutkan sebelumnya, SADI tidak memiliki kerangka strategi yang 
menyeluruh yang secara terpadu yang merefleksikan keinginan program, hal ini berarti 



 

40 
 

bahwa terdapat dasar yang terbatas untuk memastikan konsistensi antara tujuan 
keseluruhan SADI dengan tujuan dari setiap subprogram (atau antar subprogram).  

152. Walaupun setiap subprogram memiliki kerangka kerja, akan tetapi dalam hal dokumentasi 
program terdapat ketidakkonsistenan tentang istilah dan konsep yang digunakan untuk 
menjabarkan apa yang setiap subprogram ingin capai melalui kegiatan yang dilaksanakan 
dan terakhir, apa kontribusi signifikan yang ingin dihasilkan.  

153. Beragam matriks dijadikan acuan sebagai kerangka logika, antara lain kerangka M&E, 
kerangka kinerja dan matriks risiko. Semua subprogram terkesan tidak memahami definisi 
atau struktur dan menggunakan istilah secara keliru, misalnya tujuan, sasaran, outcome, 
dampak potensial, output pelaksanaan, tujuan komponen, output dan komponen. Istilah-
istilah ini seringkali digunakan secara bergantian dan terdapat disiplin yang rendah di 
dalam penggunaannya.  

154. Rantai sebab dan akibat yang menjadi dasar dan terhubung dengan asumsi-asumsi 
penting, terkesan menghilang dari keseluruhan matriks. Selain itu rendahnya konsistensi 
dan penggunaan istilah yang jelas makin mengaburkan perubahan utama yang ingin 
dihasilkan oleh program ini. Terlebih lagi, tujuan perubahan kelembagaan yang 
dibutuhkan untuk menguji (dan kemudian mereplikasikan) ‘model’ SADI – yang oleh MTR 
dipahami sebagai hal yang utama bagi inisiatif ini – tidaklah jelas atau terefleksikan secara 
konsisten. Hal ini sangat jelas pada SP1 dan SP2.  

155. Kurangnya overview strategis dan kapasitas untuk menyerap keseluruhan struktur logika 
dan pendekatan program telah terefleksikan, selama pelaksanaan MTR, oleh kurangnya 
kejelasan mulai dari tingkat lapangan hingga manajemen senior dan di antara para 
stakeholder tentang apa yang dilaksanakan oleh subprogram dan bagaimana hal tersebut 
terkait dengan SADI sebagai satu kesatuan.   

156. Kurangnya kejelasan ini mempersulit visi yang ingin dicapai oleh SADI dan pada akhirnya 
mempengaruhi kelekatan dan koordinasi karena program tidak memiliki etos sentral yang 
bisa menjadi panduan bagi semua pihak: inilah inti dari sebuah strategi. Misalnya, SP2 
IFC yang menjustifikasi pergantian pendekatannya sebagai upaya untuk memaksimalkan 
dampak dan capaiannya, akan tetapi tindakan tersebut berpengaruh negatif pada 
sejumlah aspek utama pada pendekatan SADI. Mencapai dampak dan capaian yang 
tinggi merupakan suatu hal yang prioritas bagi seluruh lembaga pembangunan, termasuk 
AusAID. Pertimbangan dalam kasus ini adalah tentang bagaiman dampak ini dicapai. 
Pendekatan SADI adalah untuk mengujicobakan sebuah model yang dapat direplikasikan 
di dalam sistem Indonesia. Secara mendasar hal ini bisa diwujudkan melalui 
pelembagaan perubahan di luar program sendiri yang membutuhkan pendekatan 
berbasis proses yang terfokus dan memiliki kejelasan geografis yang memungkinkan 
kegiatan eksperimentasi dan pembelajaran. Pendekatan seperti ini membutuhkan proses 
yang berjangka panjang dan tidak langsung di dalam mencapai dampak, dimana hal ini 
berbeda dengan proses yang diinginkan oleh IFC yang memiliki mandat untuk mencapai 
hasil berskala luas seefisien mungkin. Oleh karena tujuan perubahan sistemik atau 
kelembagaan tidak terjabarkan secara jelas di dalam kerangka logika SP2 dan belum 
terhubung secara jelas dengan kerangka logika program secara keseluruhan, maka 
kesenjangan antara tujuan SADI dan tujuan IFC tidak disadari dan terselesaikan.  

157. Sebagaimana disebutkan di dalam Bagian 4, tidak adanya kerangka strategis yang 
inklusif juga menghambat dilaksanakannya pengukuran yang efektif, dalam hal 
penggabungan keseluruhan dampak program dan penjabaran tentang perubahan-
perubahan langsung yang oleh SADI ingin distimulasi, diuji dan direplikasi.  

158. Terakhir, kerangka strategis yang dimiliki belumlah layak, kerangka ini mempengaruhi 
dimensi-dimensi lain dari pendekatan SADI: fokus dari analisa, pendekatan terhadap 
keberlanjutan dan strategi intervensinya (semuanya akan dibahas secara terperinci di 
bawah ini). (Lihat Rekomendasi 6.) 
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5.2 Analisa 
159. Analisa yang tepat dibutuhkan untuk membentuk sebuah intervensi program. Analisa 

haruslah tidak hanya sekedar mengenai gejala sebuah masalah (misalnya, permasalahan 
keterbatasan akses) tetapi juga mampu mengidentifikasi akar permasalahan agar 
program  dapat mengambil tindakan untuk menghasilkan sebuah perubahan yang berarti. 
Terkait dengan hal ini, MTR telah menemukan dua buah permasalahan terkait dengan 
analisa SADI: (i) analisa belum digunakan untuk merumuskan strategi-strategi 
intervensi; dan (ii) analisa belum dimanfaatkan secara efektif untuk mengidentifikasi 
penyebab-penyebab utama dari permasalahan – terutama faktor-faktor kelembagaan – 
yang mempengaruhi model SADI. Sehinga walaupun sebuah analisa yang bermutu telah 
dilaksanakan, akan tetapi pemanfaatannya masihlah sebuah pertanyaan. Untuk hal ini, 
SP3 selalu menjadi pengecualian dari observasi yang dilakukan.  

160. Pertama, pada banyak kasus, analisa yang telah dilaksanakan tidak digunakan untuk 
merumuskan intervensi. Sejumlah pengkajian atas agribisnis, komoditas dan pasar telah 
dilaksanakan. SP3 secara umum telah memanfaatkan hasil yang diperoleh secara efektif, 
untuk menjabarkan luasan awal kegiatan penelitian yang kemudian dibuat menjadi lebih 
terperinci sebagai dasar kegiatan pengembangan kapasitas. Akan tetapi untuk SP1 dan 
SP2, pengaruh pengkajian yang dilaksanakan belum memiliki pemanfaatan yang jelas di 
dalam perumusan kegiatan kedua subprogram ini:  
 SP1 lebih berfokus pada hal praktis tentang bagaimana siklus awal dana BLM 

dapat dicairkan. SP ini belum mempertimbangkan tentang bagaimana informasi 
pasar dapat dipadukan ke dalam proses PNPM-AP untuk dimanfaatkan sebagai 
pilihan bagi proposal  dan kemudian dimanfaatkan untuk proses selanjutnya.  

 SP2 melaksanakan serangkaian pengkajian komoditas yang tampaknya tidak 
dimanfaatkan untuk merumuskan strategi intervensi untuk mengatasi hambatan-
hambatan di berbagai komoditas prioritas. Hal ini disebabkan karena pendekatan 
intervensi SP2 sangat bergantung pada ketersediaan perusahaan unggulan, dan 
menjadi penyebab terjadinya kesenjangan pertukaran pengetahuan agribisnis di 
provinsi-provinsi sasaran.    

161. Kedua dan mungkin merupakan hal yang lebih fundamental (karena juga akan 
menentukan sifat intervensi), analisa secara umum belum mempertimbangkan faktor-
faktor kelembagaan utama yang perlu untuk ditangani oleh SADI terkait dengan rencana 
untuk melembagakan dan mereplikasikan model yang diujicobakan. Sekali lagi SP3 
merupakan suatu pengecualian dalam hal ini: SP ini telah melaksanakan serangkaian 
pengkajian yang terperinci terhadap praktik-praktik yang ada, serta analisa atas kapasitas 
dan insentif sebagai dasar intervensi yang dilaksanakan. Tantangan yang dihadapi oleh 
SP3 adalah terkait dengan masalah tingkat luasan: apakah analisa ini telah mencakup 
stakeholder yang memadai dan bagaimana cara mengembangkan sebuah proses 
manajemen perubahan untuk memulai pelembagaan paradigma penelitian pertanian 
yang baru. 

162. Permasalahan kedua ini terdapat terutama pada analisa SADI atas PNPM sebagai 
sebuah mekanisme untuk mendukung kegiatan perekonomian pedesaan. Keputusan 
untuk bekerja melalui PNPM didasari pada pertimbangan bahwa program ini merupakan 
program pengentasan kemiskinan utama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia 
dan menawarkan peluang untuk luasan program secara nasional yang efisien. Akan 
tetapi, berdasarkan penelaahan lebih lanjut, ternyata hal ini tidak didasari oleh 
pertimbangan yang memadai tentang keberadaan sejumlah persyaratan penting yang 
dibutuhkan di dalam memadukan dimensi kegiatan ekonomi ke dalam PNPM. Implikasi 
dari pemaduan ini memberikan pengaruh pada operasional PNPM dan tentang apakah 
kapasitas dan insentif PMD/NMC memadai untuk mewujudkan tingkat perubahan ini. 
MTR berpendapat bahwa telah terjadi pengabaian atas keberadaan tantangan untuk 
memadukan dimensi kegiatan ekonomi ke dalam PNPM, terutama dalam hal: 



 

42 
 

 Sifat proses pemilihan ‘pilihan terbuka’ dan implikasi lebih lanjut yang ditimbulkan. 
 Sifat dukungan yang tersedia untuk mendukung pengembangan kegiatan 

ekonomi. 
 Sifat struktur dukungan yang dibutuhkan di dalam dan sekitar PNPM, untuk 

mendukung staf maupun para petani.  

163. Pada kasus SP2, analisa yang dimiliki atas faktor-faktor kelembagaan menghadapi tingkat 
kerumitan akibat luasnya kegiatan intervensi yang direncanakan. Diperlukan 
penganalisaan atas isu-isu spesifik, karena sekali lagi, kesesuaian antara isu-isu tersebut 
dengan tujuan pencapaian SADI pada tingkat sub-nasional masihlah belum jelas (lihat 
5.3).  

5.3 Keberlanjutan 
164. Keberlanjutan merupakan inti dari setiap inisiatif pembangunan; kemampuan untuk 

memastikan bahwa manfaat dapat berlanjut setelah intervensi yang didanai berakhir. 
MTR meyakini bahwa keberlanjutan merupakan hal yang sangat penting bagi SADI. 
Apabila model SADI ingin direplikasikan, maka model ini harus didasarkan pada kapasitas 
dan insentif dari para pemain yang berada di dalam sistem Indonesia. 

165. Bagi MTR, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang komposisi sebenarnya dari model 
SADI dan apa yang ingin ditinggalkan setelah pendanaan AusAID berakhir. Secara 
konseptual, model ini memadukan kelembagaan dan dukungan di tingkat petani, inisiatif 
pengembangan pasar dan usaha, dan penelitian pertanian berbasis pasar. Akan tetapi, 
model ini sebagaimana racangan yang ada, dilaksanakan oleh perpaduan antara pemain 
yang berasal dari sistem Indonesia dan sejumlah lembaga bantuan internasional yang 
bukan merupakan pemain jangka panjang di dalam sistem ini. Oleh karena itu, sangat 
jelas bahwa pengaturan ini tidak akan bisa direplikasikan sepenuhnya.  

166. SADI belum melakukan perincian lebih lanjut tentang komposisi sebenarnya dari 
model yang dikembangkan dan bentuk kelembagaan jangka panjang yang akan 
dihasilkan, dalam hal keberagaman fungsi yang dibutuhkan untuk mengefektifkan model 
ini dan siapa yang akan melaksanakan dan mendanai fungsi-fungsi tersebut. (Lihat 
Bagian 3.1, Gambar 1). Hal ini menyebabkan dua implikasi:  
 Membedakan antara kegiatan dan pemain temporer yang dibiayai oleh dana bantuan 

dengan fungsi dan pemain permanen. Berdasarkan hal ini, maka membuat pembagian 
antara subprogram dengan lembaga-lembaga nasional yang ingin diperkuat (misalnya 
PNPM dan PMD/NMC atau BBP2TP dan BPTP), bahkan walaupun lembaga-lembaga 
tersebut merupakan bagian resmi dari program. 

 Berdasarkan hal ini, berlawanan dengan pernyataan yang ada pada beragam 
kerangka desain, keberlanjutan tidak hanya semata terkait dengan “insentif komersial 
tanpa pemberian dukungan yang nyata”. Fungsi-fungsi pasar penting yang bersifat 
kolektif atau publik (misalnya standar atau koordinasi) juga perlu untuk dilestarikan dan 
dilaksanakan secara non komersial atau semi komersial dan didukung oleh insentif-
insentif lainnya.  

167. Berdasarkan sudut pandang ini maka MTR mempertimbangkan kebutuhan untuk 
meningkatkan peran pemerintah daerah di dalam SADI. Merupakan hal penting untuk 
menjadi jelas tentang apa yang dimaksud sebagai ‘peran’ pada konteks ini. Sebagaimana 
telah disebutkan sebelumnya, salah satu peran yang dimungkinkan adalah untuk 
memonitor dan mengarahkan program yang didanai oleh bantuan, melalui 
pengakomodasian pemerintah daerah di dalam struktur pengelolaan program. Akan tetapi 
MTR meyakini bahwa akan lebih valid untuk mendukung pemerintah daerah di dalam 
memainkan peran jangka panjang yang spesifik – berdasarkan kapasitas dan insentif 
yang mereka miliki – di dalam sistem pertanian yang lebih suportif terhadap petani rakyat. 
Beberapa bagian ini dipaparkan di dalam Bagian 6. 
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168. Merupakan hal yang sangat penting bagi SADI untuk mulai mengembangkan 
kerangka kelembagaan dari keberlanjutan yang ingin dicapai, karena inilah inti dari 
kegiatan ujicoba yang sementara dilaksanakan dan merupakan tujuan yang ingin 
diwujudkan. MTR tidak memiliki keraguan bahwa apabila elemen-elemen SADI dipadukan 
maka mereka akan mampu mencapai dampak yang diharapkan. Apabila memiliki 
sumberdaya yang memadai maka tentunya segala sesuatu akan dapat dicapai. 
Tantangan utama yang dihadapi adalah untuk melembagakan model ini – atau elemen-
elemennya – dengan memberdayakan kapasitas dan insentif yang ada di dalam sistem 
Indonesia. Inilah hal yang seharusnya diujicobakan dan distimulasikan oleh program 
untuk menghasilkan pengaplikasian dan pengreplikasian yang lebih luas oleh setiap 
subprogram di dalam mengatasi tantangan masing-masing.  

169. Pada SP1, hal penting yang perlu dipertimbangkan adalah luasan perubahan yang 
diperlukan untuk memungkinkan bagi PNPM-AP untuk mendukung kegiatan 
pengembangan ekonomi secara efektif dan kapasitas serta insentif bagi PMD/NMC untuk 
mengadopsi dan mengelola perubahan tersebut. MTR berpendapat bahwa sejumlah 
perubahan penting diperlukan untuk membuat PNPM-AP bisa efektif untuk mewujudkan 
hal ini. Akan tetapi MTR juga menyadari bahwa walaupun sejumlah adaptasi bisa 
diwujudkan, akan tetapi PMD hanya memiliki kapasitas atau minat yang terbatas atas 
kegiatan bisnis dan pertanian. Kontribusi yang bisa diberikan kepada PNPM-AP 
utamanya akan berupa pengelolaan proses fasilitasi dan penyaluran dana BLM. Hal ini 
menyebabkan sebuah kesenjangan yang cukup signifikan di dalam penyediaan dukungan 
teknis kepada para fasilitator dan informasi untuk memandu proses perumusan proposal 
serta pemilihan BDSP. Kebutuhan atas struktur dukungan dan koordinasi untuk PNPM 
(misalnya, di atas dan di luar hal-hal yang telah diberikan kepada para petani) setelah 
berakhirnya durasi program merupakan sebuah keharusan di dalam menjawab tantangan 
tentang keberlanjutan dan potensi replikasi. 

170. Fokus SP2 pada manfaat ekonomi dan ‘penggerak utama’ pada berbagai sektor 
pertanian (antara lain adalah perusahaan unggulan) merupakan sebuah dimensi penting 
dari keberlanjutan. Akan tetapi, MTR tidak yakin bahwa pendekatan SP2 memberikan 
jaminan atas keberlanjutan dalam hal fungsi-fungsi pasar di tingkat daerah (misalnya, 
pengetahuan tentang pasar, koordinasi, advokasi atau kajian peraturan), yang merupakan 
hal penting untuk pengembangan pasar  – terutama terkait dengan permasalahan yang 
disebutkan di atas tentang kebutuhan atas struktur dukungan dan koordinasi di sekitar 
PNPM-AP. Risiko yang ada dari pemberian fokus pada pelaksanaan kegiatan melalui 
perusahaan unggulan adalah bahwa – walaupun pendekatan ini dapat memberikan hasil 
– akan tetapi tidak secara sistemik. Pendekatan ini menciptakan proses perubahan yang 
terisolasi, replikasi lebih lanjut akan bergantung pada IFC dan tidak akan mudah 
direplikasi oleh para pemain Indonesia. Sejumlah pengembangan kelembagaan tingkat 
sub-nasional juga telah berkembang sebagai hasil dari kegiatan SP2, dalam bentuk forum 
industry kolaboratif dan praktik-praktik baru di dalam pelibatan petani rakyat (misalnya 
melalui penggunaan BDSP), yang memiliki prospek replikasi yang lebih realistik, akan 
tetapi SP2 – sebagaimana bentuk yang ada pada saat ini – tampaknya tidak 
memprioritaskan pengembangan fungsi-fungsi semacam ini secara lebih terfokus di 
provinsi-provinsi sasaran.  

171. Misalnya, perubahan pasar yang membutuhkan proses update yang regular – bukanlah 
salah satu persyaratan atau input di dalam desain program. Berbeda dengan SP3 yang 
bertujuan untuk melembagakan praktik-praktik penelitian yang disempurnakan di dalam 
sistem Indonesia, pelaksanaan oleh SP2 tentang hal ini tidak memberikan kejelasan 
tentang bagaimana informasi pasar (misalnya analisa rantai nilai) akan dilaksanakan di 
masa depan dan bagaimana SP2 akan menstimulasi kapasitas tersebut. Hal yang sama 
juga berlaku pada kegiatan BEE yang fokus pada sektor tertentu, dimana kegiatan ini 
selayaknya bekerja untuk memperkuat dan menyatu pada lembaga-lembaga local terkait 
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dengan proses pengidentifikasian, pengkajian dan penyelesaian hambatan agar kegiatan 
ini bisa tetap berlanjut pasca intervensi IFC.   

172. Tantangan keberlanjutan SP3 berpusat pada pelembagaan praktik-praktik yang terdapat 
pada paradigm baru penelitian pertanian. Hingga saat ini proses PRO difokuskan pada 
’hasil segera’ dari penelitian-penelitian yang sementara berlangsung. Di masa yang akan 
datang penelitian-penelitian baru perlu untuk diidentifikasi, dilaksanakan dan tersedia bagi 
para penggunanya. Hal ini akan mengharuskan lembaga-lembaga penelitian untuk 
memiliki praktik dan hubungan yang baru, misalnya dalam hal pengidentifikasian dan 
hubungan dengan kisaran stakeholder yang lebih luas, pengumpulan informasi dan 
penyusunan struktur kegiatan kolaboratif. SP3 telah menyadari tantangan ini dan akan 
meningkatkan perhatiannya pada Fase II. Strategi-strategi yang diterapkan oleh BBP2TP 
dan IAARD secara luas sangatlah mendukung terhadap proses perubahan kelembagaan 
ini.  

5.4 Intervensi-Intervensi 
173. Walaupun umumnya kegiatan SADI masih berada pada tahap yang sangat awal, akan 

tetapi MTR menaruh perhatian yang sangat besar tentang kecenderungan bahwa 
secara umum intervensi-intervensi tersebut tidak (atau tidak akan) terfokus atau 
terkonsentrasi secara memadai untuk menguji model SADI di provinsi-provinsi sasaran. 
Intervensi yang dilaksanakan cenderung lemah dalam hal kerangka pengukuran dan 
strategi, untuk bisa beralih dari proses pengidentifikasian menuju kegiatan stimulasi, 
pengujian dan pengukuran keefektidan pengaturan-pengaturan kelembagaan yang baru 
agar bisa secara lebih baik mendukung pendekatan terpadu di dalam pengembangan 
petani rakyat. 

174. Intervensi tidak perlu sepenuhnya atau semata-mata hanya terfokus pada PNPM 
kecamatan atau bahjkan provinsi-provinsi sasaran SADI – karena para pemain pasar 
tidak selamanya membatasi diri mereka pada batasan geografis. Akan tetapi kegiatan 
intervensi selayaknya memiliki rasional yang jelas tentang relevansi mereka terhadap 
tujuan SADI untuk mewujudkan perubahan sistemik yang dapat direplikasikan. 
Merupakan hal yang tidak memadai jika mereka hanya dikaitkan dengan dampak pada 
tingkat Sasaran belaka (misalnya peningkatan pertumbuhan dan pendapatan). 

175. Karakteristik dari sebuah program ujicoba yang berfokus pada perubahan kelembagaan 
memiliki kecenderungan untuk bersifat padat karya dan membutuhkan alokasi 
waktu yang lebih banyak daripada yang diperkirakan pada awal program. SADI tidak 
semata hanya tentang pelaksanaan program secara efisien yang didasari pada 
pendekatan ujicoba. Tugas yang diemban mengharuskan, eksplorasi, kerjasama, 
eksperimentasi, monitoring, pembelajaran dan adaptasi yang berkelanjutan. Hal ini 
membutuhkan fleksibilitas dan kehadiran di tingkat lapangan, sesuatu yang oleh 
pengaturan pelaksanaan SADI pada saat ini belumlah tersedia secara memadai. 

176. Kejelasan peran, pembedaan antara fasilitasi temporer dengan fungsi-fungsi yang bersifat 
lebih jangka panjang merupakan hal yang penting. Apabila intensitas sumberdaya ini 
terkait utamanya dengan kebutuhan atas proses ujicoba yang kompleks dan kemudian 
sebuah model yang lebih efisien berkembang dan dapat direplikasikan di dalam sistem 
Indonesia, maka biaya yang muncul pada saat ini adalah layak.  Apabila di sisi lain, model 
ini membutuhkan intensitas sumberdaya yang tinggi untuk bekerja secara jangka panjang, 
maka sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan ini sejak awal pelaksanaan 
ujicoba, karena hal ini akan mempengaruhi potensi keberlanjutan dan kemampuan 
mereplikasi model ini. Pertimbangan ini merupakan sebuah tantangan tambahan bagi 
setiap subprogram. 

177. Sebagaimana yang diamati, dukungan SP1 kepada PNPM-AP dibatasi oleh waktu. Hal ini 
sangat dipahami oleh MTR, akan tetapi disadari juga bahwa sejumlah dukungan 
tambahan jangka pendek diperlukan untuk mengembangkan dan menguji pendekatan 



 

45 
 

PNPM-AP agar dapat tetap berkelanjutan dalam jangka panjang. Hal ini akan 
membutuhkan sebuah intervensi yang lebih terfokus dan terkonsentrasi. Secara realistik, 
hanya sebagian kecil dari SADI yang akan terfokus secara langsung pada PNPM-AP, 
terkait dengan tugas pokok PMD/NMC di dalam pengelolaan dan pemfasilitasian dana 
BLM (misalnya perubahan Panduan Operasional, kerangka acuan penugasan para 
fasilitator dan hubungan dengan para pemain non-PNPM). Proposu terbesar dari 
intervensi ini akan berada pada sekitar PNPM, untuk mengembangkan struktur dukungan 
dan koordinasi yang memadai, dumana PNPM dapat memperoleh – dukungan teknis, 
informasi dan akses ke para pemain utama di pasar. Hal ini memperlihatkan bahwa 
dukungan SADI yang terkait dengan PNPM mungkin perlu untuk diubah, memisahkan 
dukungan pendanaan BLM (mungkin melalui Multi-Donor Trust Fund) dengan dukungan 
teknis spesifik kepada PMD/NMC melalui serangkaian intervensi dari luar PNPM untuk 
mengembangkan, mengidentifikasikan dan memperkuat struktur dukungan dan 
koordinasi. 

178. Tugas SP2 di dalam SADI berbeda dengan subprogram lainnya, karena SP ini tidak 
memiliki mitra kerja yang permanen dari pihak Indonesia . Oleh karena itu, hal ini 
memberikan sejumlah tantangan yang terkait dengan aspek keberlanjutan, sebagaimana 
yang dinyatakan di atas, akan tetapi hal ini juga berarti bahwa SP2 memiliki sebuah 
fleksibilitas – sesuatu yang penting bagi sebuah program ujicoba. Terlebih lagi mandat 
yang dimiliki oleh SP untuk pengembangan pasar memberikan posisi sentral kepada SP 
ini di dalam pencapain tujuan SADI. Misalnya, jenis struktur dukungan dan koordinasi 
yang dibutuhkan di sekeliling PNPM cenderung sangat cocok untuk dilaksanakan oleh 
SP2 (berdasarkan pengaturan program yang ada pada saat ini). Akan tetapi, portofolio 
intervensi SP2 umumnya tidak memiliki strategi yang jelas atau kesesuaian dengan 
tujuan-tujuan SADI. Hal ini tidak bertujuan untuk mengatakan bahwa intervensi yang 
dilaksanakan tidak berhasil, melainkan dalam hal ketidakjelasan kontribusi mereka di 
dalam pengujian model SADI. Agar SADI bisa berfungsi, maka MTR meyakini bahwa 
sejumlah perubahan signifikan diperlukan atas pendekatan intervensi yang ada, sehingga 
fungsi SP2 dapat efektif. 

179. Strategi intervensi yang lebih jelas atas apa yang ingin diwariskan oleh SADI untuk 
lingkungan di sekitar PNPM-AP (dan kegiatan yang dilaksanakan melalui PNPM) 
merupakan hal yang dibutuhkan untuk mendorong tercapainya keselarasan yang lebih 
besar antara kegiatan PNPM (‘bawah ke atas’) dengan agenda pembangunan ekonomi 
para pemain regional yang ada pada sektor pemerintah dan swasta (‘menjangkau ke 
bawah’). Hal ini terutama dikaitkan dengan stimulasi pengembangan rantai nilai yang 
berorientasi pasar di setiap provinsi, pengujicobaan serangkaian kegiatan perubahan 
kelembagaan yang dapat direplikasikan oleh para pemain Indonesia. Hal ini akan 
membutuhkan cakupan intervensi dan fleksibilitas yang lebih besar daripada yang telah 
diperkirakan sebelumnya.   

180. Strategi dan kegiatan intervensi SP3 umumnya telah konsisten dengan tujuan SADI. 
Mereka umumnya telah sangat terfokus, terutama ketika subprogram ini mulai 
mempersempit agenda penelitiannya menjadi lebih terfokus pada kegiatan perluasan 
ujicoba (pilot roll out) sebagai dasar pengembangan kapasitas dan perubahan 
kelembagaan. Sebagaimana yang dinyatakan di atas, proses manajemen perubahan 
kelembagaan perlu untuk dipikirkan secara sistematis, sehingga intervensi yang 
dilaksanakan dapat menjadi lebih komprehensif dan terpadu. Hal ini akan merubah 
penekanan/fokus kegiatan subprogram dan akan berdampak pada sumberdaya yang 
dibutuhkan, akan tetapi Fase I telah memberikan sebuah dasar yang kuat untuk 
melakukan hal ini.  
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6. SARAN-SARAN UTAMA UNTUK MASA YANG AKAN DATANG 
Bagian ini menjabarkan saran-saran utama bagi SADI pada akhir Fase I dan untuk 
pendesainan Fase II 
 
181. MTR berpendapat bahwa fase selanjutnya dari SADI merupakan hal yang perlu 

untuk direalisasikan, akan tetapi hal ini selayaknya difokuskan pada perbaikan 
atas pendekatan program yang dilaksanakan pada provinsi-provinsi sasaan yang 
ada pada saat ini. Perluasan di luar lokasi ini dianggap prematur, berdasarkan 
pertimbangan masih banyaknya kebutuhan atas perbaikan sebagaimana yang 
disampaikan di dalam laporan ini.  

6.1 Prioritas utama untuk sisa waktu Fase I 
182. Terdapat sejumlah sejumlah isu penting yang dihadapi oleh program yang 

memerlukan penyelesaian segera dalam waktu dekat sebelum awal 2009 (dan 
mengharuskan revisi terhadap AWPB 2009) serta sejumlah keputusan utama yang 
harus dibuat oleh AusAID sebelum melaksanakan pendesainan Fase II. 

6.1.1 Isu-isu utama yang memerlukan penyelesaian segera 
183. Terdapat sejumlah keputusan dan langkah-langkah mendesak yang perlu untuk 

dilaksanakan agar PNPM-AP dapat berlanjut sebagaimana yang diharapkan. 
Merupakan hal yang penting untuk memasukkan pengalokasian dana BLM di dalam 
proses perencanaan dan penganggaran PMD yang akan dimulai pada awal 2009. 
Tanggal akhir Perjanjian Pelaksanaan Program (atau MoU) perlu untuk 
diamandemen agar kegiatan bisa berlanjut hingga Desember 2009. AusAID akan 
perlu untuk memastikan bahwa dana tambahan dapat tersedia untuk dialokasikan 
sebelum akhir 2009 agar dapat dimasukkan ke dalam proses penganggaran 
Pemerintah Indonesia untuk PNPM.  

184. AusAID harus memperjelas apakah PMD tetap memiliki komitmen terhadap konsep 
PNPM-AP, terutama luasan komitmen tersebut. Hal ini sangatlah penting untuk 
mengukur kelayakan sejumlah perubahan yang diusulkan oleh MTR di dalam 
meningkatkan kemampuan PNPM untuk mendukung pengembangan ekonomi di 
wilayah pedesaan. 

185. Diperlukan sebuah penentuan akhir tentang jumlah kecamatan yang akan dicakup 
di dalam provinsi sasaran yang ada pada saat ini untuk desain Fase II berdasarkan 
pengalaman penyaluran dana BLM yang telah dilaksanakan tahun ini, dan tingkat 
ketersediaan sumberdaya pada program ini. MTR berpendapat bahwa akan sangat 
bermanfaat untuk menambahkan jumlah kecamatan untuk dilibatkan di dalam 
program ini, terutama setelah dilaksanakannya pengkajian terhadap keefektifan 
PNPM-AP, dengan membandingkan perubahan yang dihasilkan oleh program ini. 

186. Sejumlah perbaikan atas pedoman operasional selayaknya juga menjadi bahan 
pertimbangan untuk dilaksanakan pada sisa waktu Fase I, untuk mencegah 
terjadinya pengulangan kesalahan yang dihadapi pada putaran yang sementara 
berjalan pada saat ini. 

187. PMO mungkin akan perlu untuk bertanggungjawab atas keberlanjutan keberadaan 
REDC untuk jangka pendek, karena SADI tidak bisa kehilangan sumber daya yang 
berharga ini terutama bagi kehadiran pengembangan agribisnis di provinsi-provinsi 
sasaran. 

 

6.1.2 Keputusan-keputusan utama terkait dengan masa depan SADI 
188. Sebelum dilaksanakannya pendesainan Fase II dan didasarkan pada temuan-

temuan pengkajian ini, MTR menyarankan agar AusAID mempertimbangkan pilihan-
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pilihan ke depan secara cermat, dalam hal bagaimana program ini sesuai dengan 
keseluruhan tujuan AIP, besaran sumberdaya yang bisa dialokasikan, dan yang 
terpenting, jenis program yang diinginkan. Hal ini termasuk pilihan-pilihan di bawah 
ini: 
 Melanjutkan status quo. Status SADI pada saat ini adalah sebagai fasilitas proyek 

yang memiliki sejumlah keterkaitan dan hubungan saling mendukung, tapi tidak 
terpadu secara intensif. Setiap subprogram cenderung mencapai dampak yang 
diinginkan tapi prospek untuk replikasi dan perluasan akan sangat rendah. MTR 
meragukan apakah konsep PNPM-AP akan berhasil dicapai di bawah pendekatan 
yang ada pada saat ini: apabila diukur dari tujuan untuk memperkenalkan aspek 
pengembangan ekonomi ke dalam PNPM, maka hal ini cenderung akan gagal untuk 
dicapai dengan kondisi yang ada pada saat ini.  

 Melanjutkan dengan pendekatan yang berpusat pada PNPM. Hal ini merupakan 
konsep dasar dari SADI, tapi disadari bahwa hal ini akan membutuhkan waktu dan 
upaya yang signifikan, revisi substasial atas pendekatan yang ada pada saat ini dan 
tetap akan menghadapi risiko yang cukup signifikan. MTR berpendapat bahwa 
keputusan untuk memperluas pelaksanaan PNPM-AP ke provinsi yang baru 
bukanlah suatu hal yang layak untuk dilaksanakan pada saat ini: setidaknya tiga buah 
putaran dana BLM diperlukan oleh SADI untuk mengkaji keefektifan PNPM-AP 
(hingga 2012).  

 Perumusan bentuk alternatif dari inisiatif pengembangan petani rakyat. PNPM-
AP bukanlah satu-satunya mekanisme pengembangan ekonomi pedesaan. 
Misalnya, sebuah program pengembangan pasar yang terstruktur dan terjalin secara 
konvensional akan memberikan peluang perluasan dan keberlanjutan yang lebih 
besar, dengan tingkat kompleksitas yang rendah di dalam pengaturan pelaksanaan 
dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar. Akan tetapi hal ini akan mengurangi peran 
langsung Pemerintah Indonesia di dalam pelaksanaan program secara signifikan, 
walaupun elemen-elemen program akan tetap dapat dipadukan dan direplikasikan di 
dalam system Indonesia. MTR berpendapat bahwa posisi ini akan menyebabkan 
perubahan stakeholder yang radikal, tapi akan menjadi posisi yang lebih baik apabila 
PNPM-AP gagal. 
 

Rekomendasi 7: Direkomendasikan agar AusAID mengambil tindakan segera untuk 
memastikan kelancaran pelaksanaan PNPM-AP pada tahun anggaran 2009/2010 dan 
kejelasan status REDC serta memutuskan parameter-parameter utama yang ingin dicapai 
di dalam desain Fase II SADI. 
 
6.2 Saran-saran untuk pendesainan dan pelaksanaan Fase II  
189. MTR dilaksanakan dengan dasar bahwa PNPM akan tetap menjadi pusat dari SADI 

di Fase II. Oleh karena itu sejumlah pertimbangan telah diberikan untuk 
pendesainan Fase II, dimana hal ini tidak dimaksudkan sebagai keharusan tetapi 
lebih sebagai input bagi tim pendesainan Fase II. 

190. Pertimbangan utama MTR adalah SADI memiliki inti pengembangan pasar atau 
agribisnis yang lebih kuat dan terefleksikan di dalam visi keseluruhan, strategi dan 
kapasitas intervensi. Hal ini membutuhkan pengaturan pelaksanaan alternatif untuk 
Fase II. 

 

6.2.1 Penyusunan kerangka strategis untuk program 
191. Untuk bergerak maju, SADI membutuhkan kerangka strategis keseluruhan yang 

lebih inklusif yang merefleksikan bahwa program akan mewariskan program yang 
bisa direplikasikan di dalam system Indonesia dan kejelasan tentang bagaimana 
program ini mewujudkannya. Pada dasarnya, SADI bertujuan untuk melakukan 
ujicoba pelaksanaan perubahan kelembagaan: tujuan dan strategi untuk 
mewujudkan perubahan ini (dan replikasinya) perlu untuk diperjelas. 
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192. Secara khusus, hal ini berarti pengembangan visi yang lebih jelas tentang apa yang 
SADI ingin wariskan di dalam dan sekitar PNPM, yang mendorong keserasian yang 
lebih besar antara kegiatan PNPM (‘menjangkau ke bawah’) dan agenda 
pembangunan ekonomi para pemain regional di sektor pemerintah dan swasta 
(‘menjangkau ke bawah’). MTR berpendapat bahwa hal ini akan terkait utamanya 
dengan penstimulasian pembangunan system agribisnis yang lebih pro-kaum miskin 
di provinsi-provinsi sasaran, melalui pengujicobaan serangkaian pengaturan 
kelembagaan yang telah disempurnakan dan bisa direplikasikan oleh para pemain 
Indonesia. Visi ini merupaka sebuah titik awal yang selayaknya tidak diperlakukan 
secara kaku, karena hal ini akan terus berkembang selama pelaksanaan intervensi. 
Nilai yang ingin dicapai adalah untuk mewujudkan model yang lebih jelas untuk 
diujikan oleh SADI dan arahan strategis yang lebih nyata bagi seluruh stakeholder. 

193. Sebagai upaya untuk mewujudkan hal ini, MTR mengusulkan untuk melaksanakan 
sebuah lokakarya intensif sebagai bagian dari proses desain Fase II, yang diikuti 
oleh sebuah kelompok kecil dari para stakeholder yang terkait, untuk 
mengembangkan kerangka dan visi strategis ini. Salah satu kemungkinan outcome 
lebih lanjut dari lokakarya ini adalah revisi atas garis besar kerangka logika program 
(dan setiap subprogram, tergantung pada pengaturan pelaksanaan di masa yang 
akan datang). (Lihat di bawah.) 

 

Rekomendasi 8: Direkomendasikan bahwa sebelum atau sebagai bagian proses desain, 
sebaiknya dilaksanakan sebuah lokakarya intensif untuk mengembangkan kerangka 
strategis dan visi SADI untuk Fase II dan untuk membangun kesepahaman bersama 
tentang ‘apa yang dimaksud sebagai SADI’. Selama lokakarya ini, juga dilaksanakan 
pengembangan garis besar kerangka logika dari program. (Lihat Rekomendasi 12.) 
 
6.2.2 Pengadopsian strategi intervensi yang lebih terkonsentrasi, difokuskan 
pada perubahan kelembagaan yang dapat direplikasikan 
194. SADI bukanlah sebuah kegiatan yang menjalankan model yang telah mapan. Ini 

merupakan sebuah kegiatan ujicoba, mengintegrasikan gabungan fungs-fungsi 
pasar beserta para pemainnya yang rumit ke dalam lingkungan operasi yang 
kompleks. Merupakan hal yang jelas bahwa untuk mereplikasikan SADI diperlukan 
sumber daya yang memadai yang dimanfaatkan secara terfokus dan terkonsentrasi 
di dalam mengujicobakan sebuah model. Efisiensi akan tercapai apabila model ini 
terbukti keefektifannya dan mulai direplikasikan. MTR mempertimbangkan tiga 
wilayah intervensi utama yang berkorespondensi dengan fokus dari subprogram 
yang ada. 

 

Rekomendasi 9: Direkomendasikan kepada SADI untuk mengadopsi strategi intervensi 
yang lebih terkonsentrasi dan terfokus pada perubahan kelembagaan yang dapat 
direplikasikan. Strategi yang dimaksud adalah: (i) dukungan teknis yang terfokus pada 
PMD/NMC untuk mampu mengarahkan PNPM-AP secara lebih maksimal di dalam 
mendukung kegiatan pengembangan perekonomian; (ii) pelembagaan proses perubahan 
untuk paradigma baru penelitian pertanian; dan (iii) fasilitasi pengembangan pasar. 
 
Dukungan teknis yang terfokus pada PMD/NMC untuk mampu mengarahkan PNPM-AP 

secara lebih maksimal di dalam mendukung kegiatan pengembangan perekonomian  
195. PNPM-AP sangat efektif di dalam mengorganisasi petani ke dalam kelompok-

kelompok dan pembuatan proposal serta penyaluran dana ke kelompok-kelompok 
ini. Akan tetapi disadari bahwa diperlukan sejumlah perbaikan atas proses ini, agar 
menjadi lebih sesuai di dalam memberikan dukungan terhadap kegiatan 
pengembangan ekonomi daerah (misalnya, melakukan pengkajian atas keputusan 
tentang pengadaan barang-barang pribadi, dana pendampingan, dan pendanaan 
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multi-tahun) yang disertai dengan perbaikan pengaturan untuk membantu tim 
PNPM-AP lokal untuk bisa terhubung dengan pihak lainnya, misalnya, 
meningkatkan pengetahuan tentang pasar atau mempersiapkan perencanaan bisnis 
dasar.  

196. SADI, melalui SP1 maupun melalui pengaturan ulang pelaksanaan, harus mampu 
memberikan dukung teknis terfokus kepada  PMD/NMC di dalam membantu 
pelaksanaan penyesuaian yang dibutuhkan. Dukungan sebaiknya difokuskan pada 
pengembangan kesadaran dan keterkaitan tim lokal terhadap para pemain lokal lain 
yang ada di dalam system agribisnis, dan didukung oleh bagian lain dari SADI. Oleh 
karena itu merupakan hal penting agar SP1 memiliki hubungan kerjasama yang 
kuat dengan SP lain yang ada di SADI. Terdapat sejumlah pertimbangan untuk 
memadukan SP1 dan SP2 atau untuk Manajer SP1 bekerja di bawah PMO (lihat 
6.2.3). 

197. Merupakan hal penting untuk melanjutkan pengalokasian dana kepada pihak 
Depdagri untuk dana BLM PNPM-AP. MTR berpendapat bahwa hal ini dapat 
dialokasikan melalui saluran lain yang ada pada Bank Dunia utamanya untuk sisa 
dari Fase I, pilihan untuk memanfaatkan MDTF merupakan salah satu pilihan yang 
memungkinkan. 

 
Pelembagaan proses perubahan untuk paradigma baru penelitian pertanian 
198. MTR melihat bahwa wilayah kerja SADI ini telah berjalan sesuai dengan garis yang 

ada, akan tetapi dibutuhkan sebuah penekanan yang baru di dalam melembagakan 
paradigma baru tersebut. Pada fase II dibutuhkan peralihan fokus dan penekanan 
untuk memastikan bahwa perubahan paradigma dapat dilembagakan sepenuhnya, 
dan bahwa semua stakeholder (bukan hanya para staf penelitian dan penyuluhan 
pertanian) dapat memahami dan mengadopsi pendekatan baru tersebut. Perubahan 
ini perlu untuk direncanakan secara terencana dan dikelola serta dilaksanakan 
secara aktif agar perencanaan yang dihasilkan tetap berkelanjutan pasca SADI.  

199. Pelembagaan seluruh perubahan yang dibutuhkan tidak hanya perlu untuk 
diterapkan pada tahap pendesainan dan pelaksanaan pendekatan penelitian, tetapi 
juga pada mekanisme dan struktur yang berwenang untuk melaksanakan 
pengkoordinasian dan monitoring pada tingkat provinsi. (Sebagaimana yang tampak 
pada Gambar 2.) 

 
Fasilitasi pengembangan pasar regional  
200. Untuk melangkah ked pan, MTR mempertimbangkan bahwa perubahan siginifikan 

yang paling dibutuhkan adalah pada bidang agribisnis atau pengembangan pasar, 
yang pada saat ini menjadi fokus SP2. 

201. Pengembangan system pasar pertanian – atau system agribisnis – agar bisa 
bekerja lebih baik untuk petani rakyat merupakan inti dari tujuan SADI. Tantangan 
bagi SADI tidak hanya tentang bagaimana cara berkontribusi dalam mewujudkan 
hal ini, tetapi juga tentang bagaimana cara untuk memastikan bahwa hal ini dapat 
direplikasikan. Hal inilah yang menjadi karakteristik SADI. PNPM-AP merupakan 
sebuah pendekatan bawah ke atas yang hanya dapat efektif apabila system pasar 
yang ada di sekeliling petani rakyat bekerja dengan efektif dan kondusif bagi 
partisipasi mereka. Hal yang sama berlaku pada peningkatan system penelitian 
pertanian yang bergantung pada keefektifan system pasar. Di Kawasan Timur 
Indonesia, umumnya pasar yang menjadi tempat berkegiatan petani rakyat 
menghadapi permasalahan system yang lemah. Oleh karena itu, SADI memiliki 
tugas penting untuk mengembangkan pasar melalui peningkatan kinerja seluruh 
bagian-bagian penting dari perekonomian local yang terdapat di sekitar petani 
rakyat, utamanya pada wilayah dimana kegiatan SADI melalui PNPM-AP dapat 



 

51 
 

bermanfaat, serta dimana kegiatan peningkatan mutu penelitian dapat 
dikembangkan dan diperkenalkan.   

202. Sebagai upaya untuk melakukan hal ini, MTR berpendapat bahwa SADI (SP2 atau 
yang sejenis di masa yang akan datang) perlu untuk mengadopsi pendekatan yang 
lebih terfokus dan terkonsentrasi, terutama pada tingkat sub-nasional, dibandingkan 
dengan yang telah dilaksanakan hingga saat ini. SP1 dan SP3 berfokus pada 
struktur kelembagaan yang spesifik dan mitra yang terkait; SP2 perlu untuk memiliki 
fleksibilitas dan sumberdaya untuk melaksanakan lebih banyak lagi kegiatan 
pengembangan pasar di tingkat lapangan. Upaya ini merupakan bagian wajib dari 
sifat kegiatan percobaan SADI yang kompleks: memastikan kehadiran dan 
terbentuknya jaringan di provinsi sasaran, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan 
kunci dan memastikan proses saling belajar antar program di tingkat sub-nasional.   

203. Peran pengembangan pasar regional ini mendekati salah satu peran yang terdapat 
pada Kerangka Desain Provisional Subprogram32 untuk SP2 – yang pada berbagai 
aspek dilihat sebagai sebuah pendekatan sistemik untuk pengembangan rantai nilai 
agribisnis. SP2 perlu untuk mengatasi berbagai hambatan yang terdapat di dalam 
dan sekitar rantai pasokan melalui serangkaian intervensi untuk mendukung 
persiapan berbagai strategi  pengembangan komoditas, mendorong kerjasama 
antar pemain utama, memperkuat keahlian dan pengetahuan, meningkatkan 
prasarana pemasaran, menstimulasi investasi dan meningkatkan dimensi spesifik 
dari lingkungan usaha.  

204. Salah satu bagian penting dari peran ini adalah untuk bekerja di dalam dan sekitar 
PNPM-AP, untuk menyediakan input yang dibutuhkan untuk pengembangan pasar. 
Dukungan yang diberikan oleh PNPM-AP bersifat sangat terbatas, dan hanya 
merupakan langkah awal untuk pengembangan perusahaan tingkat desa. Agar 
petani rakyat bisa berpartisipasi secara sempurna di dalam pasar, maka mereka 
memerlukan akses ke berbagai input, informasi, dukungan dan kerjasama, dimana 
PNPM-AP tidak memiliki kapasitas untuk mendukung atau mengelola. Oleh karena 
itu SADI perlu untuk menfasilitasi dan memperkuat akses ke kebutuhan-kebutuhan 
ini – untuk memperkuat mekanisme PNPM-AP. 

205. MTR berpendapat bahwa peran seperti ini sangat penting untuk memberikan 
prospesk terbaik bagi SADI untuk menguji kegiatan ujicoba ini secara sukses 
karena peran ini memberikan sebuah platform dimana peran-peran lain dari SADI 
bekerja: penelitian berorientasi pasar, menghubungkan petani rakyat ke pasar – 
semuanya membutuhkan pasar yang efektif untuk untuk bisa bekerja dengan baik33. 
Akan tetapi, terdapat kemungkinan bahwa upaya ini dapat direplikasikan dengan 
baik di dalam system Indonesia. Tantangan utama di depan adalah untuk 
menentukan jenis peran yang bersifat intervensi temporer dan didanai oleh program 
bantuan internasional dan peran yang bersifat perubahan kelembagaan yang akan 
berlanjut serta memiliki prospek untuk replikasi yang lebih luas oleh para pemain 
Indonesia. 

206. Terdapat empat buah wilayah intervensi utama: 
 Pertama, didasarkan pada peran SP2 yang ada pada saat ini untuk menstimulasi 

kegiatan yang digerakkan oleh sektor swasta. Hal ini akan memerlukan 
pemaduan kegiatan pengenalan praktik-praktik usaha melalui perusahaan unggulan 
dengan perluasan pelibatan UKM dan para pemain komersial lainnya, melalui 
penguatan kapasitas BDSP atau asosiasi usaha yang terkait dengan rantai-rantai 
nilai sasaran. Hal ini juga dapat berupa kerjasama dengan para pemain yang berada 

                                            
32 Juli 2006. 
33Apabila dimensi PNPM-AP di SADI terbukti tidak berhasil maka perluasan peran ini akan menjadi platform 
yang substansial untuk mencapai dampak sesuai dengan spesifikasi yang dimilikinya.   
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di pasar pendukung lainnya, misalnya transportasi dan pemasok input. Tujuan yang 
ingin dicapai adalah menfasilitasi besaran kegiatan sektor swasta yang signifikan, 
mendemonstrasikan cara-cara baru dalam berkegiatan yang melibatkan petani 
rakyat. Keberlanjutan dan perluasan akan bergantung pada kekuatan insentif 
komersial. Akan tetapi tingkatan dimana peran fasilitasi ini bisa dilaksanakan oleh 
pemerintah – dan kemudian direplikasikan – cenderung bersifat terbatas..Secara 
khusus, program ini idealnya bertujuan untuk mencapai momentum dan demonstrasi: 
hanya sejumlah elemen dari fasilitasi yang memiliki potensi untuk replikasi, dan 
elemen-elemen ini selayaknya menjadi fokus pada wilayah intervensi kedua dan 
ketiga (lihat Gambar 2).  

 Kedua, untuk memperkuat kegiatan atau mekanisme kolaboratif  yang 
meningkatkan kepemimpinan dan koordinasi strategis pada sektor-sektor 
agribisnis sasaran. Hal ini mirip dengan jenis dukungan yang diberikan kepada CSP 
hingga saat ini, mendukung keterpaduan di antara upaya-upaya promosional para 
stakeholder utama (terutama di dalam mendukung partisipasi smallholder), respon 
yang lebih kolaboratif terhadap berbagai peluang dan permasalahan, penyusunan 
agenda perencanaan, melakukan advokasi dan lain sebagainya. Proses BEE yang 
terfokus pada komoditas spesifik dan analisa rantai nilai terkait dapat dilembagakan 
hingga tingkatan tertentu sebagai bagian peran dari mekanisme semacam itu, 
sehingga mereka memiliki prospek untuk keberlanjutan atau replikasi pasca SADI. 
Mekanisme semacam ini juga dapat menjadi titik penting di dalam komoditas-
komoditas yang dicakup oleh PNPM-AP, misalnya pelibatan spesialis atau fasilitator 
pertanian. MTR berpendapat bahwa mekanisme dan praktik semacam ini memiliki 
prospek yang cerah untuk pelembagaan dan replikasi lebih lanjut.  

 Ketiga, untuk memperkuat kegiatan atau mekanisme kolaboratif tingkat tinggi 
yang meningkatkan dasar kepemimpinan dan koordinasi pengembangan 
agribisnis pada basis regional. Hal ini difokuskan pada pembangunan ekonomi 
daerah secara menyeluruh dan tidak hanya pada komoditas tertentu saja. Pada 
tingkatan inilah, peran BAPPEDA menjadi sangat signifikan, begitupula lembaga-
lembaga tingkat nasional yang berkegiatan di tingkat provinsi. Hal ini akan merespon 
terhadap kekuatiran yang seringkali dimunculkan pada saat pelaksanaan MTR 
tentang lemahnya kerjasama antara SADI dengan para pemain di tingkat provinsi. 
Fokus utama untuk hal ini adalah untuk mendorong para stakeholder pembangunan 
ekonomi daerah untuk terlibat di dalam kegiatan agribisnis melalui penciptaan 
keterpaduan yang lebih kuat atas upaya-upaya promosional yang merek lakukan. 
Misalnya melalui pengenalan potensi dukungan yang dapat diberikan oleh program 
nasional seperti PNPM untuk mendukung kegiatan usaha mereka di wilayah yang 
menjadi sasaran PNPM dan memastikan keselarasan yang lebih baik terkait dengan 
pendanaan BLM atau bahkan memberikan pendanaan tambahan kepada kegiatan-
kegiatan PNPM. Peran ini mitip dengan salah satu inisiatif pengembangan ekonomi 
daerah yang dilaksanakan dengan menggunakan intervensi ala Indonesial, dimana 
MTR berpendapat memiliki prospek yang positif untuk dilembagakan dan 
direplikasikan. Peran koordinasi tingkat provinsi34 yang diemban oleh SADI pada 
Fase II akan berada pada tingkatan ini, sebuah proses transisi yang akan diujikan 
secara eksplisit. 

 Keempat, untuk bekerjasama dan mendukung PNPM-AP secara langsung. 
Wilayah intervensi ini meliputi ketiga wilayah yang telah disebutkan di atas. Wilayah 
ini terkait dengan upaya untuk menfasilitasi dan kemudian melembagakan berbagai 
bentuk dukungan, kerjasama dan koordinasi pasar terutama dalam kaitannya dengan 
PNPM-AP. Hal ini akan meliputi pengidentifikasian berbagai jenis kebutuhan yang 
berasal dari PNPM-AP, untuk para petani dan dan PNPM-AP sendiri, dan cara-cara 

                                            
34 Lihat Bagian 4.3 dan pada Bagian 6.2.3. 
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untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sangat jelas bahwa tidak akan mungkin bisa 
memenuhi semua permintaan PNPM-AP. Harus ada fokus komoditas atau sektor 
utama dan jenis dukungan yang terkait dengan komoditas atau sektor tersebut. SADI 
hendaknya melembagakan berbagai fungsi dukungan dan koordinasi di dalam 
berbagai mekanisme yang terdapat di dalam wilayah kedua dan ketiga. Dalam 
jangka waktu pendek, tugas yang dimiliki adalah untuk menfasilitasi agenda 
‘menjangkau ke bawah’ bersama dengan para stakeholder lain yang memiliki 
ketertarikan pada pengembangan agribisnis petani rakyat.  

 
Rekomendasi 10: Direkomendasikan agar SADI mengadopsi fokus inti yang lebih kuat 
atas fasilitasi pengembangan pasar regional, dimana hal ini terdiri dari empat wilayah 
intervensi: (i) stimulasi atas kegiatan yang digerakkan oleh sektor swasta; (ii) penguatan 
mekanisme/praktik kolaboratif untuk koordinasi dan kepemimpinan strategis pada sektor-
sektor agribisnis; (iii) penguatan mekanisme/praktik kolaboratif untuk koordinasi dan 
kepemimpinan strategis dalam hal pengembangan agribisnis pada tingkat regional; dan 
(iv) keterlibatan dan dukungan terhadap PNPM-AP. 
 
207. Tingkat praktik atau mekanisme kolaboratig yang berbeda ini akan saling terkait: 

mereka akan cenderung memiliki pemain dan fokus yang sama atas isu-isu yang 
juga sama. Pengalaman menunjukkan bahwa struktur formal yang tetap adalah 
tidak lebih penting daripada kegiatan kerjasama kolaboratif. Dari sektor ke sektor 
dan lokasi ke lokasi, struktur akan sangat beragam dan berubah sepanjang waktu, 
tergantung pada minat dari para penggerak dan stakeholder utama serta melibatkan 
berbagai kombinasi pemain dari sektor pemerintah dan swasta pada berbagai 
tingkatan, lokasi dan posisi hirarkis. Agenda SADI adalah untuk mengujicobakan 
dan mereplikasikan cara-cara baru yang mendukung pendekatan yang lebih 
sistematis terhadap pengembangan agribisnis pada tingkat regional, dimana para 
stakeholder terfokus pada pengembangan agribisnis yang pro-kaum miskin, dalam 
hal kebijakan dan praktik, serta dimana para stakeholder utama dapat bekerjasama 
dengan para pemain utama lainnya, baik dari sektor swasta, pemerintah maupun 
petani rakyat sendiri35. 

 
 
 
  

                                            
35 Dalam hal ini, akan sangat bermanfaat bagi SADI untuk mengenali inisiatif-inisiatif lainnya yang memiliki 
pendekatan multifase terhadap pengembangan sektoral yang pro-kaum miskin atau pembangunan ekonomi 
daerah. Di Indonesia, hal ini mungkin mencakup Program RED oleh GTZ’ dan sejumlah kegiatan 
Swisscontact yang dilaksanakan bersama dengan pemerintah daerah; pada tingkat internasional adalah 
pengalaman Program Katalyst (Bangladesh), Enter-Growth in (Sri Lanka), PrOpCom (Nigeria) dan FinMark 
Trust (S. Africa). Akan tetapi tidak ada satupun yang memiliki pengalaman untuk melaksanakan mekanisme 
seperti PNPM. 
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Gambar 2: Mekanisme dukungan dan koordinasi sektoral dan regional yang ada di sekitar PNPM-
AP 
 

 
 
 
6.2.3 Pengaturan pengelolaan dan pelaksanaan yang lebih terpadu 
208. Sebagai pendekatan yang terfokus dan terkonsentrasi, maka program diharuskan 

untuk bekerja secara lebih terintegrasi, terutama pada tingkat sub-nasional. 

209. MTR berpendapat bahwa untuk bisa beroperasi sebagaimana yang diharapkan, 
maka SADI memerlukan sebuah struktur manajemen dan pelaksanaan yang 
terpadu, yang memiliki kendali yang kuat atas arahan program dan memiliki fokus 
yang kuat atas pengembangan pasar regional, sebagaimana yang dijelaskan di 
atas. Berdasarkan hal ini, akan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk 
meningkatkan jumlah personil di tingkat sub-nasional – ‘pada tingkat lapangan. MTR 
juga berpendapat bahwa tujuan SADI akan dicapai lebih baik apabila terdapat 
proses pelaporan yang terkoordinasi dan terpadu di tingkat provinsi – yang lebih 
terfokus pada keseluruhan tingkatan perubahan kelembagaan yang telah dicapai. 
Untuk alasan ini, MTR mengusulkan untuk membentuk posisi koordinator dari 
kegiatan seluruh program di setiap provinsi. Hal ini mengharuskan bahwa tambahan 
personil selayaknya berasal dari SDM lokal. MTR menilai bahwa terdapat 
kemungkinan di dalam anggaran yang tersedia untuk mengalokasikan anggaran 
tambahan untuk kebutuhan yang penting ini (lihat Rekomendasi 5). 

 
Rekomendasi 11: Direkomendasikan kepada SADI untuk menata ulang pengaturan 
manajemen dan pelaksanaan yang ada untuk menjadi lebih terpadu, sebagai basis untuk 
menciptakan kendali yang lebih kuat atas arahan program dan membentuk posisi 
koordinator provinsi dan inti yang lebih kuat untuk berfokus pada fasilitasi pengembangan 
pasar regional. 
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210. Gambar 3 memperlihatkan sebuah struktur dasar dari pengaturan manajemen yang 
telah ditata ulang, dimana fitur-fitur utama yang ada adalah sebagai berikut:   
 Sebuah PMO yang telah diperkuat dengan keberadaan koordinator provinsi. MTR 

berpendapat bahwa dengan diperkuat maka PMO memiliki arahan strategis yang 
lebih baik begitu pula manajemen dan kendali atas program (lihat Bagian 4). Hal ini 
akan membutuhkan pembagian peran antara Direktur Program dan Deputi Direktur, 
sebagai tambahan terhadap staf pendukung yang telah ada. REDC yang telah ada 
pada saat ini cenderung akan menjadi  koordinator provinsi. Koordinator provinsi 
kemungkinan dapat merupakan sebuah tim kecil (beranggotakan 3-4 orang) yang 
terdiri ‘katalis’ pengembangan pasar36 dan staf pendukung, akan tetapi hal ini akan 
bergantung pada tingkat kegiatan di setiap provinsi (dan juga bagaimana fasilitasi 
pengembangan pasar regional distrukturkan). 

 Peran fasilitasi pengembangan pasar regional ditujukan untuk mencapai keempat 
wilayah intervensi yang disebutkan di atas. Hal ini akan membutuhkan sejumlah 
tenaga personil di tingkat lapangan  – katalis pengembangan pasar. Walaupun posisi 
ini dapat dipisahkan dari PMO dan koordinator provinsi, terdapat keuntungan untuk 
menggabungkan PMO dengan peran fasilitasi pengembangan pasar untuk menjadi 
satu pengaturan kelembagaan tunggal untuk menciptakan keterpaduan di dalam 
program. 

 Peran dari dukungan teknis terfokus kepada PNPM-AP adalah untuk mendukung 
PMD dan NMC, baik pada tingkat nasional maupun sub-nasional di dalam 
melakukan penyempurnaan terhadap proses PNPM-AP. Hal ini mungkin akan 
membutuhkan suatu bentuk kehadiran yang nyata pada tingkat provinsi dan 
cenderung memiliki kebutuhan personil yang berbeda tergantung pada siklus PNPM-
AP.  

 Peran untuk mendukung pelembagaan proses pelembagaan perubahan untuk 
sebuah paradigma baru penelitian pertanian tidak membutuhkan perubahan 
signifikan apapun terhadap pengaturan yang pada saat ini terdapat pada SP3. 

211. Pengaturan ulang ini akan memiliki implikasi kontrak sebagai berikut: 
 Sebagaimana dibahas di atas, hal ini akan bergantung pada peran PMO di dalam 

fasilitasi pengembangan pasar regional. PMO mungkin akan dikontrak dengan basisi 
individual, akan tetapi lebih baik apabila dilakukan sebagai bagian dari kontrak 
manajemen yang lebih besar37. Pilihan ini akan membuat lebih mudah untuk 
memadukan PMO dengan fasilitasi pengembangan perekonomian regional ke dalam 
sebuah entitas tunggal untuk membentuk inti dari program.  

 MTR meyakini bahwa terdapat sejumlah argument yang kuat untuk memadukan 
PMO/Koordinator Provinsi dengan fasilitasi pengembangan perekonomian regional 
sebagai bagian dari keseluruhan kontrak manajemen program.  Hal ini akan 
menghasilkan sebuah inti yang terpadu bagi program dan mempermudah proses 
kontrak.  Terdapat kemungkinan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, maka 
program akan perlu untuk mengontrak berbagai organisasi untuk melaksanakan 
serangkaian tugas spesifik yang terkait dengan peran pengembangan pasar regional 
(misalnya, untuk melaksanakan sebuah intervensi pada sektor atau wilayah tertentu). 
Untuk menghindari proses kontrak yang rumit, maka pilihan pembentukan sebuah 
organisasi tunggal untuk PMO-peran fasilitasi pasar regional merupakan pilihan yang 
masuk akal.  

                                            
36 Hal ini untuk mengatakan bahwa merupakan tanggungjawab individual untuk melaksanakan atau 
mengawasi berbagai kegiatan fasilitatif atau katalistik spesifik, misalnya bekerja dengan PNPM-AP, 
berhubungan dengan perusahaan unggulan, dan mendukung forum multi-stakeholder. 
37 Pengalaman ANTARA dapat dijadikan sebagai pelajaran. Pada awalnya program ini menghadapi 
permasalahan terlalu beragamnya kegiatan yang tidak didukung oleh struktur manajemen yang terpadu. 
Setelah sebuah kerangka strategis terpadu berhasil dikembangkan, maka permasalahan yang dihadapi bisa 
dipecahkan. MTR meyakini bahwa SADI akan diuntungkan dari kedua hal ini.  
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 MTR memahami bahwa IFC tidak ingin atau tidak dimungkinkan untuk memainkan 
peran yang intensif seperti itu, sehingga diperlukan pelaksana alternatif. Akan tetapi 
MTR tetap menginginkan IFC untuk tetap memainkan peran di dalam SADI, dalam 
hal pengembangan perusahaan unggulan dan kegiatan yang terfokus pada 
sektor/komoditas.  Kegiatan yang bermanfaat ini bisa digunakan sebagai titik masuk 
untuk bisa lebih lanjut mengembangkan pasar regional. AusAID dan IFC akan perlu 
untuk melakukan negosiasi ulang atas kerangka acuan kerjasama mereka. MTR 
berpendapat bahwa kesepakatan yang saling menguntungkan akan dapat dicapai 
dengan cara mengalihkan sejumlah kegiatan IFC terutama kegiatan yang berskala 
nasional (misalnya program mobile banking) ke Program PENSA II, yang pada saat 
ini sementara berada pada tahap pengkajian oleh AusAID.  

 Dukungan teknis yang terfokus kepada PNPM-AP mungkin akan disediakan oleh 
World Bank, karena program ini memainkan peran yang serupa dengan keseluruhan 
mekanisme PNPM-Rural serta telah membangun hubungan dengan program ini. 
Sebuah pengaturan alternatif akan dilakukan untuk memasukkan Manajer SP1 ke 
dalam struktur PMO yang baru sebagaimana halnya fasilitasi pengembangan pasar 
regional. Pendanaan telah disalurkan dari SADI via Bank Dunia kepada PMD dan hal 
ini dapat tetap dilanjutkan atau disalurkan melalui MDTF. AusAID akan perlu 
melakukan negosiasi ulang dengan Bank Dunia terkait dengan peran dukungan 
teknis dan pengawasan yang dilakukan. 

 MTR berpendapat bahwa pengaturan pelaksanaan yang terkait dengan dukungan 
SADI terhadap penelitian pertanian telah berlangsung dengan baik. Tidak diperlukan 
suatu perubahan yang signifikan untuk SP3. Subprogram ini dapat terus dikontrak 
secara terpisah oleh AusAID atau melalui kontrak manajemen keseluruhan. 
Diharapkan bahwa inti pengembangan pasar regional yang lebih kuat akan 
menfasilitasi kegiatan SADI di dalam melembagakan paradigma baru penelitian 
pertanian, dalam hal keterkaitan dengan pemain pasar yang lebih luas. 

 
 
Gambar 3: Struktur manajemen SADI yang diperkuat 
 

 
 
 
6.2.4 Penyempurnaan kerangka logika SADI 
212. Di dalam SADI secara keseluruhan, prinsip-prinsip kerangka logika dasar telah 

diabaikan. MTR berpendapat bahwa strktur matriks yang ada di dalam kerangka 
logika pada dokumentasi program mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman atas 
alat perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi ini masih rendah. 



 

57 
 

Tingkat pemahaman yang rendah atas prinsip-prinsip dasar kerangka logika dan 
tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat digunakan secara efektif terdapat pada 
inti dari berbagai permasalahan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan 
evaluasi yang dihadapi.  

213. Kerangka logika yang dibuat melalui sebuah lokakarya partisipatoris juga memiliki 
keuntungan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman di antara para 
stakeholder tentang tujuan, rasionalitas, atau logika di belakang struktur dan proses 
yang ada. 

214. Oleh karena itu, MTR berpendapat bahwa akan terdapat sejumlah keuntungan 
untuk sisa waktu dari Fase I dan terutama bagi Fase II, apabila tim SADI ingin 
memperkuat kerangka logika dan praktik-praktiknya dalam kaitan dengan persiapan 
SADI untuk Fase II. 
 

Rekomendasi 12: Direkomendasikan untuk melaksanakan sejumlah kegiatan pelatihan 
di dalam SADI untuk mendukung penggunaan kerangka logika yang benar di dalam 
pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan M&E program. (Lihat Rekomendasi 8.) 
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7. PELAJARAN YANG DIPETIK 
215. Oleh karena SADI masih berada pada tahap yang relatif dini, maka MTR belum mengidentifikasi 

keberadaan pelajaran-pelajaran spesifik hingga saat ini, Pengalaman yang diperoleh sejauh ini 
dinilai bermanfaat untuk menginformasikan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan di masa yang 
akan datang, akan tetapi secara keseluruhan belum cukup substansial untuk dijadikan sebagai 
‘sebuah pelajaran’. Terdapat sejumlah kecil pelajaran luas yang muncul atau diperkuat oleh 
pengalaman yang lebih luas (terkait dengan desain, manajemen dan pengelolaan) 

216. Pentingnya ketekunan pra-desain. Di bawah tekanan harus mempersiapkan sebuah desain 
program dalam waktu yang sangat singkat, banyak lembaga yang membuat kesalahan dengan 
mempersingkat proses pendesainan. Risiko yang dihadapi adalah terlalu banyak waktu 
dihabiskan untuk hal-hal yang salah (rincian rencana kegiatan dan anggaran yang tidak fleksibel 
untuk berubah sepanjang waktu)) dan ketidakcukupan waktu untuk memastikan bahwa hal-hal 
yang fundamental dan jangka panjang telah tertata secara baik (pengaturan pelaksanaan, logika 
program, pemahaman bersama antar par mitra utama). Program yang bersifat desain-dan-
laksanakan meniadakan kebutuhan untuk mempersiapkan hak-hak dasar sejak awal.    

217. Kebutuhan untuk kapasitas yang memadai pasca program untuk melaksanakan 
pengawasan. Hanya beberapa lembaga mitra yang melaksanakan program secara langsung, 
akan tetapi dengan terjadinya kenaikan anggaran pada tingkat daerah, maka dibutuhkan 
kapasitas yang memadai untuk melakukan pengawasan (bukan cuma untuk mengelola) 
program. Para staf di kantor daerah secara tipikal terbatas dalam hal jumlah dan umumnya 
hanya memiliki pengetahuan yang umum. Hal ini menyebabkan program berjalan dengan 
pengawasan yang tidak memadai. Walaupun staf di kantor daerah tidak diharuskan berupa 
tenaga ahli teknis, akan tetapi mereka perlu untuk memiliki kapasitas di dalam menjawab 
permasalahan. Kerangka logika yang jelas adalah salah satu cara untuk membantu staf 
memahami inti dari program yang kompleks. Akses terhadap dukungan teknis juga merupakan 
hal yang penting, yang bisa diperoleh dari sebuah pusat pendukung atau dari pihak eksternal 
yang disepakati.  

218. Perbedaan antara sebuah program dan sebuah fasilitas. Di bawah tekanan untuk 
memanfaatkan jumlah anggaran yang besar yang didukung oleh kapasitas administratif yang 
kecil, maka tindakan yang diambil adalah menyalurkan sejumlah dana melalui proses dukungan 
pendanaan langsung kepada pemerintah atau melalui penciptaan program-program yang lebih 
besar. Pada kasus yang terakhir, terdapat kecenderungan untuk menggabungkan sejumlah 
inisiatif kecil yang memiliki kesamaan (misalnya, kegiatan pengembangan ekonomi pedesaan) 
dan menyebutnya sebagai ‘sebuah program’, Hal ini cenderung merupakan ciri khas dari 
sebuah fasilitas atau portofolio dari sebuah proyek, yang bermanfaat untuk mewujudkan 
penyaluran yang lebih efisien. Akan tetapi permasalahan kemudian muncul, ketika kumpulan 
inisiatif ini diharapkan untuk bertindak secara terkonsolidasi dan terpadu. Oleh karena itu 
perbedaan utama yang ada  – di dalam memahami, pendekatan atau kepentingan – seringkali 
berkembang (ini merupakan hal yang dialami oleh ANTARA pada tahap awal operasionalnya). 
Bagi sebuah program untuk bekerja secara terpadu, diperlukan sebuah kerangka strategis yang 
menyeluruh, sebuah visi bersama dan etos serta pendekatan dan system terpadu.  

219. Koordinasi yang efektif : penting, tapi seringkali sulit untuk dipahami. Gandhi pernah 
ditanya mengenai pendapat dia tentang peradaban Barat: “Saya pikir itu merupakan suatu ide 
yang sangat bagus”, jawabnya. Koordinasi yang efektif adalah merupakan hal yang cenderung 
sulit dipahami di dalam pembangunan – seringkali diucapkan tetapi sangat sulit untuk 
diwujudkan. Koordinasi yang efektif membutuhkan kepentingan bersama yang murni, dimana 
semua pihak diuntungkan dari bekerjasama daripada bekerja secara terpisah, dan menyadari 
adanya nilai/manfaat dari pelaksanaan koordinasi. Agenda yang baku dan hirarki yang kaku dari 
sebuah struktur birokrasi yang besar membuat kompromi informal menjadi sulit dan ‘koordinasi’ 
seringkali hanya diartikan sebagai serangkaian lokakarya yang dilaksanakan secara rutin dan 
sekedar komitmen ‘untuk bekerjasama secara dekat”. Tidak adanya kepentingan bersama yang 
kuat dan berkelanjutan, maka umumnya yang terjadi adalah bentuk kolaborasi yang bersifat 
struktural.  
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220. Kerangka logika bukanlah hanya sekedar kegiatan pengisian serangkaian kotak 
pertanyaan. Hampir semua program memiliki sebuah kerangka logika, dimana proses 
pembuatannya seringkali berupa pengisian sejumlah kotak pertanyaan. Hasil yang dicapai 
adalah sekumpulan tujuan yang mengawang-awang dengan logika yang sangat lemah, 
serangkaian indikator dan kegiatan yang membingungkan daripada memberikan kejelasan, 
umumnya terdiri dari sejumlah halaman dan bersifat kaku dari tahap pendesainan hingga 
penyelesaian program. Apabila dimanfaatkan secara benar, maka sebuah kerangka logika akan 
dapat memberi nilai tambah melalui membantu proses berpikir tentang inti dari sebuah program 
– kerangka strategis yang ada. Hal ini akan menciptakan sebuah disiplin atau etos untuk sebuah 
program (misalnya “apakah hal ini masuk akal”?), dasar bagi M&E dan membantu komunikasi 
dengan pihak lainnya. Kesalahan yang umum terjadi terkait dengan sebuah kerangka logika 
adalah sifat kaku yang dilekatkan padanya. Walaupun logika keseluruhan sebaiknya tidak 
berubah sama sekali, akan tetapi indikator dan kegiatan sebaiknya senantiasa diperbaharui.   
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8. RINGKASAN REKOMENDASI 
 
8.1. Rekomendasi program 
Rekomendasi 1 Direkomendasikan bahwa PMO untuk tetap berlokasi di Makassar, 

akan tetapi sebuah posisi penghubung di tingkat nasional sebaiknya 
dipertimbangkan (kemungkinan bertempat di BAPPENAS – Lihat 
Rekomendasi 2). 

Rekomendasi 2 Direkomendasikan untuk melanjutkan pengaturan pengelolaan 
bersama antara AusAID dan BAPPENAS (Direktorat Pembangunan 
Daerah), akan tetapi disertai dengan pengkajian dan 
pengklarifikasian peran dan tanggungjawab utama, terutama dalam 
hal pengawasan, pelaporan dan pertukaran informasi. Usulan bagi 
SADI untuk menempatkan seorang konsultan di BAPPENAS 
sebaiknya dipertimbangkan. 

Rekomendasi 3 Direkomendasikan kepada AusAID untuk mengalokasikan anggaran 
tambahan untuk pelaksanaan pengawasan strategis atas program. 

Rekomendasi 4 Direkomendasikan kepada SADI untuk melaksanakan pengkajian 
atas pengaturan pelaporan dan M&E sebagai upaya untuk 
memastikan bahwa pelaporan dapat dilaksanakan secara lebih 
analitis dan informatif. Hal ini selayaknya didasarkan pada kerangka 
logika keseluruhan program untuk Fase II. Beban yang diakibatkan 
dari kegiatan pembuatan laporan sebaiknya juga dipertimbangkan 
secara seksama. 

Rekomendasi 5 Direkomendasikan kepada AusAID untuk mengambil langkah-
langkah yang dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan keuangan 
SADI dan juga mengkaji sisa saldo anggaran yang dialikasikan ke 
berbagai kegiatan subprogram untuk memastikan bahwa 
pencapaiannya telah sesuai dan konsisten dengan keseluruhan 
tuntutan program dan menjadi dasar bagi pendesainan dan 
penganggaran Fase II. 

Rekomendasi 6 Direkomendasikan bahwa dalam rangka pelaksanaan Fase II, SADI 
memperjelas kerangka strategis yang dimiliki dan mengorientasikan 
pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk menganalisa strategi 
intervensi dan memastikan keberlanjutan, dimana kesemua ini 
merefleksikan tujuan untuk mewujudkan perubahan kelembagaan. 
(Lihat juga Rekomendasi 8, 9, dan 10.) 

Rekomendasi 7 Direkomendasikan kepada AusAID untuk mengambil tindakan 
segera untuk memastikan terlaksananya kegiatan PNPM-AP untuk 
tahun anggaran 2009/2010 dan memperjelas status para REDC 
serta memutuskan parameter-parameter utama yang ingin 
dimasukkan di dalam desain SADI Fase II. 

Rekomendasi 8 Direkomendasikan untuk melaksanan sebuah lokakarya intensif 
sebelum atau sebagai bagian dari proses pendesainan, dimana 
lokakarya ini ditujukan untuk mengembangkan kerangka strategis 
dan visi SADI untuk Fase II dan untuk menciptakan pemahaman 
bersama tentang SADI. Lokakarya ini juga diharapkan untuk 
menghasilkan garis besar kerangka logika program. (Lihat 
Rekomendasi 12.) 

Rekomendasi 9 Direkomendasikan kepada SADI untuk mengadopsi strategi 
intervensi yang lebih terkonsentrasi, dengan fokus pada perubahan 
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kelembagaan yang dapat direplikasikan, dimana strategi ini terdiri 
dari: (i) dukungan teknis yang terfokus kepada PMD/NMC agar 
mampu mengarahkan PNPM-AP secara efektif di dalam mendukung 
kegiatan pengembangan ekonomi; (ii) melembagakan proses 
perubahan ke arah paradigma baru penelitian pertanian; dan (iii) 
fasilitasi pengembangan pasar regional. 

Rekomendasi 10 Direkomendasikan kepada SADI untuk mengadopsi sebuah inti 
fokus yang lebih kuat tentang fasilitasi pengembangan pasar 
regional, yang terdiri dari empat buah wilayah intervensi utama: (i) 
stimulasi atas kegiatan yang digerakkan oleh pihak swasta; (ii) 
penguatan mekanisme/praktik kolaboratif untuk kepemimpinan dan 
koordinasi strategis atas sektor-sektor agribisnis sasaran; (iii) 
penguatan mekanisme/praktik kolaboratif untuk kepemimpinan dan 
koordinasi strategis atas pengembangan agribisnis berbasis 
regional; dan (iv) kerjasama dan pemberian dukungan kepada 
PNPM-AP. 

Rekomendasi 11 Direkomendasikan kepada SADI untuk melakukan penataan ulang 
atas pengaturan pelaksanaan dan pengelolaan yang dimiliki untuk 
menjadi lebih terpadu, sebagai dasar untuk memperoleh kendali 
yang lebih kuat atas arah program dan menciptakan posisi 
koordinator tingkat provinsi dan memberikan fokus yang lebih kuat 
atas kegiatan fasilitasi pengembangan pasar regional. 

Rekomendasi 12 Direkomendasikan kepada SADI untuk melaksanakan sejumlah 
pelatihan untuk meningkatkan pemanfaatan yang efektif dari 
kerangka logika untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan dan 
M&E program. (Lihat Rekomendasi 8.) 

 
 
8.2 Rekomendasi untuk subprogram dan dimensi tambahan atas kinerja 
 
Serangkaian rekomendasi untuk setiap subprogram dapat dilihat pada lampiran masing-
masing. Rekomendasi untuk setiap subprogram memiliki relevansi yang luas terhadap 
keseluruhan program dan direfleksikan di dalam rekomendasi program secara umum. 
Rekomendasi tentang penanganan masalah peran dan kesetaraan gender di dalam SADI 
dapat dilihat pada Lampiran 4.   


	DAFTAR ISI
	AKRONIM & SINGKATAN
	RINGKASAN EKSEKUTIF
	PENDAHULUAN
	Program SADI
	Tujuan Pengkajian Tengah Periode

	TINJAUAN ATAS FASE I SADI
	2.1. Desain dan tujuan
	Relevansi SADI terhadap konteks Indonesia
	Saling Melengkapi dan mendukung dengan program lainnya

	KINERJA HINGGA SAAT INI
	3.1. Pengukuran kinerja berdasarkan tujuan umum program
	3.2 Kinerja dari setiap subprogram (ringkasan)
	3.2.1 Subprogram 1 (SP1)
	3.2.2 Subprogram 2 (SP2)
	3.2.3 Subprogram 3 (SP3)

	3.3 Dimensi-dimensi tambahan atas kinerja
	3.3.1 Pendekatan SADI terhadap kesetaraan gender


	STRUKTUR DAN MANAJEMEN PROGRAM
	4.1 Struktur
	4.2 Manajemen Pengelolaan
	4.3 Koordinasi
	4.4 Pelaporan dan M&E
	4.5 Posisi keuangan dan nilai manfaat dari uang
	4.5.1 Posisi Keuangan
	4.5.2 Nilai manfaat dari uang


	KESESUAIAN PENDEKATAN SADI
	5.1 Kerangka Strategis
	5.2 Analisa
	5.3 Keberlanjutan
	5.4 Intervensi-Intervensi

	SARAN-SARAN UTAMA UNTUK MASA YANG AKAN DATANG
	6.1 Prioritas utama untuk sisa waktu Fase I
	6.1.1 Isu-isu utama yang memerlukan penyelesaian segera
	6.1.2 Keputusan-keputusan utama terkait dengan masa depan SADI

	6.2 Saran-saran untuk pendesainan dan pelaksanaan Fase II
	6.2.1 Penyusunan kerangka strategis untuk program
	6.2.2 Pengadopsian strategi intervensi yang lebih terkonsentrasi, difokuskan pada perubahan kelembagaan yang dapat direplikasikan
	6.2.3 Pengaturan pengelolaan dan pelaksanaan yang lebih terpadu
	6.2.4 Penyempurnaan kerangka logika SADI


	PELAJARAN YANG DIPETIK
	RINGKASAN REKOMENDASI
	8.1. Rekomendasi program
	8.2 Rekomendasi untuk subprogram dan dimensi tambahan atas kinerja


