
HASIL TRAINING NEED ASSESSMENT (TNA) 
KESENJANGAN KADER AGRIBISNIS DESA (KAD) 
KABUPATEN NGADA & TIMOR TENGAH SELATAN 
 
Pada Bulan Maret 2009 dikembangkan sebuah instrumen Training Need Assessment bagi pelaku KAD. Berikut 
merupakan hasil penilaian FK AP/SADI terhadap KAD yang menjadi pendukung pelaksanaan kegiatan di Desa-
Desa lokasi pilot program. Hasil ini bersifat open ended, artinya tidak tetap dan bisa saja berubah, hasil ini 
merupakan alternatif acuan pengambil kebijakan dalam melakukan intervensi penguatan kapasitas kepada 
pelaku KAD. Dengan menggunakan metode dan analisa yang berbeda, sangat dimungkinkan untuk 
menghasilkan melakukan perubahan pada pengambilan keputusan yang lebih obyektif untuk perbaikan secara 
terus menerus. Pada grafik ditampilkan rerata tingkat pengetahuan, ketrampilan dan sikap KAD dalam 
pelaksanaan program di lapangan.  
 

Grafik Penilaian Kesenjangan Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap Pelaku KAD (Kader Agribisnis Desa) 
di Kabupaten Ngada dan Kabupaten Timor Tengah Selatan* 

 

 
*Catatan: Semakin rendah nilai dalam setiap indikator artinya item tersebut menjadi prioritas bagi program dalam melakukan intervensi 
kegiatan penguatan kapasitas. 

 
 
NO  INDIKATOR PENILAIAN PENGETAHUAN & 

KETRAMPILAN 
INDIKATOR PENILAIAN SIKAPKEKUATAN PRIBADI 

1  Pemahaman terhadap konsepsi, tujuan dan prinsip 
PNPM. 

Pelaku memiliki semangat utk memperoleh ketrampilan, 
pengetahuan, pengalaman dan pengembangan diri. 

2  Pemahaman alur tahapan PNPM dari proses perencanaan 
(MMDD), pelaksanaan dan pelestarian 

Yang bersangkutan teguh memegang janji dan menghargai 
komitmen. 

3  Kemampuan komunikasi dlm proses sosialisasi dan 
menyampaikan pendapat. 

Pelaku mengerjakan suatu hal melebihi harapan dan 
dengan menggunakan segenap daya. 

4  Kemampuan memfasilitasi pertemuan di tingkat desa dan 
dusun sesuai dgn prinsip POD. 

Pelaku kreatif dalam mengembangkan ide dan mampu 
mewujudkannya. 

5  Kemampuan mengelola data pendukung agribisnis utk 
pengembangan ekonomi perdesaan. 

Pelaku memiliki motivasi diri, konsisten dan produktif. 

6  Kemampuan menulis (proposal usulan kegiatan, laporan 
dan bestpractice). 

Pelaku mampu mengintegrasikan antara tujuan organisasi 
& tujuan pribadi. 

7  Pemahaman thd pengelolaan keuangan program.  Pelaku mampu mengelola konflik dlm diri maupun dalam 
kelompok secara positif. 

8  Kemampuan melakukan negoisasi dan memotivasi.  Pelaku bertanggungjawab atas suasana hati dan segala 
perbuatan yang telah dilakukan dan tidak menyalahkan 
orang lain melalui pembenaran‐pembenaran. 

9  Kemampuan mengelola hubungan dgn stakeholders 
(aparat desa, jaringan LSM, KSM, dll). 

Pelaku mampu memberikan kontribusi yg positif bagi 
tim/kelompok 

10  Kemampuan dlm melakukan pemantauan & evaluasi 
program. 

Pelaku disiplin dalam mengerjakan rencana yang sudah 
ditulis (mengabaikan penundaan dan hal lain yang 
membuang‐buang waktu). 

11  Kemampuan dlm melakukan pengorganisasian kelompok.  Pelaku mampu mengelola waktu dan mampu 
merumuskan prioritas kebutuhan. 

12  Kemampuan pendampingan kelompok (pertemuan 
kelompok dan kunjungan anggota). 

Pelaku mampu bekerjasama dengan pihak lain. 

13  Kemampuan mengelola administrasi program.  Pelaku berupaya memberikan solusi bagi kebaikan semua 
pihak ‐tanpa memihak‐. 

14  Pemahaman & ketrampilan bidang pengembangan 
agribisnis dan kewirausahaan skala perdesaan. 

Ketika mendengarkan, pelaku berupaya melihat suatu 
pandangan dari pihak lain, tidak hanya melihat pandangan 
dari diri pribadi semata (tidak egois). 
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Kesimpulan Hasil TNA Kader Agribisnis Desa (KAD) di Provinsi NTT: 
A. Rerata penilaian kesenjangan pengetahuan dan keterampilan KAD di Provinsi NTT menunjukkan bahwa 

pelaku di Desa perlu diperkuat dalam hal: 
• Kemampuan melakukan negosiasi dan motivasi. Kegiatan pelatihan yang direkomendasikan untuk 

kesenjangan ini adalah pelatihan komunikasi efektif, public speaking,  
• Pemahaman & ketrampilan bidang pengembangan agribisnis dan kewirausahaan skala perdesaan. 

Kegiatan pelatihan yang direkomendasikan untuk kesenjangan ini adalah pelatihan kewirausahaan 
atau pengembangan ekonomi lokal berbasis agribisnis. Beberapa sub-kegiatan pelatihan yang 
menjadi turunan dari kegiatan pelatihan ini misalnya dilakukan pelatihan pengelolaan kelompok usaha 
tani, teknik budidaya difokuskan pada komoditas unggulan, pasca panen, pembukuan sederhana. 

• Kemampuan menulis (laporan, proposal, best practice). Kegiatan pelatihan yang direkomendasikan 
untuk kesenjangan ini adalah pelatihan penulisan laporan pperkembangan kegiatan, proposal usulan, 
dan penulisan best practice (surat dari desa); 

• Kemampuan mengelola data pendukung pengembangan agribisnis utk pengembangan ekonomi 
perdesaan (data RTM, data potensi dan masalah dalam penggalian gagasan). Kegiatan pelatihan 
yang direkomendasikan untuk kesenjangan ini adalah Pelatihan pengelolaan data potensi ekonomi 
perdesaan. Beberapa sub-kegiatan pelatihan yang menjadi turunan dari kegiatan pelatihan ini 
misalnya dilakukan pelatihan pengisian instrumen pendataan potensi dan masalah pengembangan 
ekonomi berbasis agribisnis, pendokumentasian, teknik dalam PRA (Participatory Rural Appraisal) dan 
instrumen perencanaan strategis pembangunan jangka Menengah Desa; 

• Kemampuan memfasilitasi pertemuan di tingkat desa dan dusun sesuai dgn prinsip POD. Kegiatan 
pelatihan yang direkomendasikan untuk kesenjangan ini adalah Pelatihan Teknik Pendidikan Orang 
Dewasa; 
 

B. Rerata penilaian kesenjangan pengetahuan dan keterampilan KAD di Provinsi NTT menunjukkan bahwa 
pelaku di Desa perlu diperkuat dalam hal: 1) Pengelolaan konflik dlm diri maupun dalam kelompok secara 
positif; 2) Kemampuan Pelaku dalam memberikan solusi bagi kebaikan semua pihak -tanpa memihak-; 3) 
Kemauan Pelaku mengerjakan suatu hal melebihi harapan dan dengan menggunakan segenap daya; 4) 
Kedisiplinan dalam mengerjakan rencana yang sudah ditulis (mengabaikan penundaan dan hal lain yang 
membuang-buang waktu) 5) Tanggungjawab atas suasana hati dan segala perbuatan yang telah dilakukan 
dan tidak menyalahkan orang lain melalui pembenaran-pembenaran. 
Jenis kegiatan pelatihan yang direkomendasikan untuk kesenjangan ini adalah Pelatihan Kepemiminan 
(leadership) agen pemberdayaan masyarakat, Training Pembangunan Karakter Kader Pembangunan 
(Character building Training). 

 
 
 
Demikian disampaikan resume hasil kegiatan Training Need Assessment terhadap Kader Agribisnis Desa (KAD) di 
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Atas perhatiannya disampaikan terimakasih. 
 
 
 
Christianto 
Sp. Monev PNPM AP/SADI Provinsi NTT 
M: 081331308099 | E: pasebanjati@yahoo.co.id 
http://nusataniterpadu.wordpress.com | http://www.sadi.or.id | http://www.ppk.or.id  


