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Abstrak

Proyek P4K merupakan suatu proyek pendidikan petani-nelayan kecil (PNK) dengan
metoda pemberdayaan partisipatif berkelanjutan yang disebut Metodologi P4K.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaan Proyek P4K dan implementasi
Metodologi P4K dalam upaya pemberdayaan PNK di Propinsi NTB. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif, dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan
kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa dari aspek ekonomi,
penyaluran/pengembalian kredit serta usaha bersama kelompok telah berjalan baik, dan
dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan petani-nelayan kecil. Meskipun
demikian, dari aspek penumbuhan, pembinaan dan keberlanjuta kelompok masih belum
sesuai dengan prinsip-prinsip dan ruang lingkup pemberdayaan dalam Metodologi P4K.

Abstract

The P4K Project is empowering sustainable participation for small farmers by P4K
Methodology. The aim of this research is to analyse the model and the implementation
of P4K Methodology in West Nusa Tenggara Province. Based on economy aspect, The
conclusion is the project outcome namely credit distribution/returning and business
group has done well. Furthermore, the impact of it is able to increase the small farmers
welfare. Even though, from the group developing, and sustainable still not appropriate
yet with the P4K methodology principle.

Kata-kata kunci : Pemberdayaan petani-nelayan kecil; Metodologi P4K
Key Words : Empowering small farmers; The P4K Methodology

PENDAHULUAN

Salah satu upaya untuk mengentaskan masyarakat Propinsi Nusa Tenggara Barat

dari kemiskinan adalah program pemberdayaan masyarakat Petani-Nelayan Kecil
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(selanjutnya disingkat PNK), melalui Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-nelayan

Kecil (untuk selanjutnya disebut Proyek P4K). Proyek P4K merupakan salah satu dari

sekian banyak upaya Pemerintah untuk membantu masyarakat kecil guna melepaskan

diri dari kemiskinannya. Para petani–nelayan kecil ditumbuhkan dan dimotivasi untuk

belajar dan bekerjasama dalam menggali dan memanfaatkan potensi yang ada pada

dirinya dan lingkungannya untuk mau dan mampu memperbaiki hidup dan

kehidupannya (Widayati, 2002).

Tujuan Proyek P4K adalah mengembangkan sistem pembinaan yang partisipatif

dan berkelanjutan dalam memberdayakan petani-nelayan kecil dan penduduk pedesaan

lainnya yang hidup dibawah garis kemiskinan dalam meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan mereka beserta keluarganya. Untuk mencapai tujuan tersebut,

Departemen Pertanian selaku executing agency Proyek P4K mengembangkan suatu

pendekatan pemberdayaan petani-nelayan kecil  yang disebut “Metodologi P4K”,  yaitu 

suatu metode pemberdayaan masyarakat yang memiliki lima prinsip dasar dan empat

ruang lingkup penumbuhan dan pemberdayaan PNK (Melta, 2002).

Proyek P4K di Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2003 terhitung sudah

berjalan selama 14 tahun, dan saat ini telah memasuki Fase III. Sejauh ini pelaksanaan

Proyek P4K di Propinsi NTB menunjukkan perkembangan yang baik, dilihat dari

kuantitas penumbuhan Kelompok Petani Nelayan Kecil (selanjutnya disingkat KPK)

dan jumlah penyaluran dan pengembalian kredit (Melta, 2002).

Meskipun demikian, belum diketahui sejauh mana kualitas penumbuhan,

pembinaan, dan keberlanjutan KPK. Untuk itu telah dilakukan penelitian tentang

implementasi Metodologi P4K dalam upaya pemberdayaan petani-nelayan kecil di

Propinsi NTB. Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) Mengetahui keragaan Proyek

P4K di Propinsi NTB, dan (2) Mengetahui implementasi Metodologi P4K dalam upaya

pemberdayaan PNK di Propinsi NTB.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data untuk

studi kuantitatif menggunakan teknik survei melalui wawancara kepada publik sasaran
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dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Sedangkan teknik

pengumpulan data untuk studi kualitatif guna menggunakan metode wawancara

mendalam (In-depth interview) dengan informan kunci, metode pengamatan KPK., dan

metode workshop dengan Tim Pengelola Proyek P4K Tingkat Propinsi dan

Kabupaten/Kota. Dengan pendekatan triangulasi peneliti dapat memperoleh informasi

yang lebih lengkap dan sistematis.

Lokasi penelitian adalah Propinsi Nusa Tenggara Barat, yakni di Kabupaten

Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Mataram.

jumlah sampel 1.000 responden pada 200 KPK di empat Kabupaten/Kota. Rancangan

sampel yang digunakan adalah rancangan sampel bertahap tiga (Three-stages sampling

design). Unit sampling dan rancangan pemilihan sampel pada masing-masing tahap

dapat diuraikan sebagai berikut :

 Tahap 1, memilih sejumlah Kabupaten/Kota secara probability proportional to size

(PPS) linear systematic sampling dengan size banyaknya KPK yang terdapat pada

setiap Kabupaten/Kota, dan terpilih empat Kabupaten/Kota di atas.

 Tahap 2, memilih sejumlah KPK pada setiap Kabupaten/Kota terpilih secara PPS

linear systematic sampling dengan size banyaknya PNK pada setiap KPK, dan

terpilih 200 KPK.

Tahap 3, memilih 5 (lima) PNK pada setiap KPK secara linear systematic

sampling sehingga terpilih 1.000 orang sampel PNK.

Untuk studi kualitatif, pada masing-masing lokasi terpilih (satu Desa di setiap

Kabupaten/Kota) diwawancarai 10 orang responden, yang terdiri dari (1) Ketua KPK

dari KPK terpilih, (2) Anggota KPK (PNK) yang dinilai berhasil dan yang dinilai tidak

berhasil, (3) Pemuka/tokoh masyarakat yang mengetahui program P4K, (4) Penyuluh

Pertanian Lapangan (PPL), dan (5) Account Officer (AO) BRI.

Dari seluruh data dan informasi yang terkumpul dianalisis menggunakan

analisis-analisis kualitatif dan kuantitatif. Karena sifat dari penelitian ini, maka

digunakan kombinasi analisis kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diproses dan

diinterpretasi sesuai dengan pendekatan konstruktivis.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Keragaan Proyek P4K

Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K) telah dilaksanakan

di Propinsi NTB sejak Fase I pada tahun 1979, dan saat ini telah memasuki Fase III.

Sejak awal eksistensi P4K ditempatkan dalam konteks penanggulangan kemiskinan di

perdesaan. P4K Fase I (1979-1985) yang dikenal dengan fase kaji tindak,

memperlihatkan bahwa PNK mampu mengembalikan kredit dengan baik, menabung,

dan mengembangkan usaha swadaya. Karena P4K Fase I dinilai berhasil, maka

dilanjutkan dengan P4K Fase II (1989-1998) yang dikenal dengan fase formulasi

metodologi pembinaan PNK. Dari penerapan P4K Fase II, ternyata ada perubahan

sikap PNK, yaitu merasa mempunyai suatu kekuatan untuk memperbaiki kehidupan

mereka sendiri, dan peranserta sosial mereka di masyarakat meningkat (Widayati,

2002).

Proyek P4K Fase III (1998-2005) yang dikenal dengan fase Rural Income

Generation Project. Dalam Fase III ini, KPK masih dibina oleh Penyuluh Pertanian

Lapangan (PPL). Departemen Pertanian bertindak sebagai executing agency, dan BRI

bertindak sebagai executing bank, dengan sumber dana dari APBN, IFAD (Loan), dan

ADB (Loan). Fasilitas kredit diberikan empat tahap dengan bunga 22.15% per tahun.

Tujuan P4K Fase III/RIGP adalah mengembangkan sistem partisipatif dan

berkelanjutan untuk membantu keluarga miskin sehingga mampu meningkatkan taraf

hidup dan kesejahteraan mereka. Tujuan tersebut akan dicapai melalui tiga komponen

yang saling terkait, yaitu penumbuhan dan pembinaan kelompok–kelompok swadaya,

pelayanan pembiayaan mikro, dan pelembagaan dan penguatan kapasitas manajemen

(Melta, 2002).

Proyek P4K dilaksanakan di 12 Propinsi, termasuk di Propinsi Nusa Tenggara

Barat. Lokasi Proyek P4K di Propinsi Nusa Tenggara Barat mencakup 8 (delapan)

Kabupaten dan Kota, meliputi 67 Kecamatan (71,3% dari 94 Kecamatan di Propinsi

NTB) dan 383 Desa/Kelurahan (52,2 % dari 734 Desa/Kelurahan di Propinsi NTB).

Keragaan Proyek P4K di Propinsi NTB sampai dengan bulan Agustus 2001

digambarkan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Keragaan Proyek P4K di Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2002.

Indikator Keragaan Keterangan
Jumlah KPK 7.760 KPK Terbanyak di Kabupaten Lombok

Timur
Jumlah KPK wanita 4.206 KPK 57% dari seluruh KPK
Jumlah Gabungan KPK 96 kelompok Termasuk Koperasi dan Lembaga

Keuangan Mikro/LKM
Jumlah Rencana Usaha
Bersama (RUB)

14.104 RUB 14.003 RUB disetujui oleh PPL
dan Kepala Desa

RUB direalisasi oleh BRI 13.811 RUB Dari 13.884 RUB
Nilai tabungan KPK di BRI Rp 2.890.985.000 Dimiliki 7.019 KPK
Nilai tabungan PNK di KPK Rp .748.038.000 Pada 1.594 KPK
Penumbuhan LKM 57 LKM Dengan nilai kekayaan

Rp.2.946.329.034

Pencapaian Proyek P4K di Propinsi NTB tergolong baik, dimana kredit yang

diterima PNK telah digunakan untuk pengembangan usaha, dan tingkat pelunasan kredit

tergolong lancar, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem kredit lebih baik, bisa

dipertanggungjawabkan, daripada sistem bantuan sarana usaha seperti fase-fase

sebelumnya. Namun demikian masih ada rumahtangga PNK angggota KPK yang tidak

pernah menerima kredit, kemudian dalam penyusunan RUB dan pengajuan kredit belum

semua PNK anggota KPK dilibatkan. Dilihat dari outcome P4K, usaha bersama KPK

telah berjalan dan berkembang lebih baik. PNK melalui kerjasama dalam KPK telah

mampu mengelola usaha bersama secara menguntungkan, mampu mengembalikan

kredit, bahkan mampu menabung dan memiliki berbagai jenis usaha ekonomi lain

secara swadaya. Sebagian besar anggota KPK memiliki usaha produktif, dan

perkembangan usahanya bertambah baik setelah menjadi anggota KPK

Sedangkan dampak program P4K terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga

peserta P4K, terlihat bahwa rata-rata tingkat pendapatan PNK telah melampaui patokan

garis kemiskinan, baik pada ukuran setara beras maupun indikator kemiskinan daerah.

Peningkatan kesejahteraan juga terlihat dari tabungan dan pemilikan asset PNK yang

meningkat setelah menjadi anggota KPK.
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Metodologi P4K

Kegiatan pemberdayaan KPK dan PNK pada P4K mengacu kepada Metodologi

Pemberdayaan Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (selanjutnya

disebut Metodologi P4K). Prinsip dasar Metodologi P4K adalah : (1) Pendekatan

kelompok, (2) Kemitraan (keserasian, kepemimpinan dari mereka sendiri), (3)

Keswadayaan , (4) Kesatuan keluarga, dan (5) Belajar menemukan sendiri (Discoveri

learning). Dalam metodologi tersebut, ruang lingkup penumbuhan dan pemberdayaan

KPK adalah : (1) Pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas, (2)

Pengembangan sumber permodalan, (3) Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan

PNK, (4) Pengembangan pasar dan teknologi tepat guna (Widayati, 2002).

Memperhatikan lima prinsip dasar dan empat ruang lingkup penumbuhan dan

pemberdayaan, terlihat bahwa Metodologi P4K berupaya mengubah paradigma

pemberdayaan masyarakat yang bersifat top down menjadi paradigma pemberdayaan

partisipatif . Paradigma lama menempatkan kelompok-kelompok petani dan masyarakat

pedesaan hanya sebagai obyek program-program pembangunan oleh aparatur

pemerintahan. Metodologi P4K telah menyadari bahwa kelompok bukanlah hanya

sekedar menjadi instrumen untuk implementasi kebijakan, tetapi merupakan wadah

pemberdayaan masyarakat perdesaan.

Proses pembangunan sekarang ini telah sampai pada kondisi yang mensyaratkan

adanya partisipasi yang lebih besar dari seluruh lapisan masyarakat agar tujuan

pembangunan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dapat tercapai serta agar

pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan (sustainability). Paradigma baru

pemberdayaan masyarakat tersebut sesuai dengan visi Proyek P4K yaitu : “Petani kecil

berdaya lepas dari lingkungan kemiskinan”.  

Kelompok sasaran Proyek P4K adalah petani-nelayan kecil beserta keluarganya

yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan yaitu di bawah 320 kg setara beras per

orang per tahun. Mereka adalah para petani pemilik, pengelola lahan sempit,

penggarap/penyakap, buruh tani, buruh nelayan/pendega, nelayan dengan peralatan

sederhana, peternak kecik, pengrajin kecil, dan sebagainya. Proyek P4K Fase III/RIGP

secara tegas menyatakan bahwa penerima manfaat proyek adalah bagian terbesar dari

penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, yakni mereka yang memerlukan
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pengembangan keterampilan yang sesuai, pelatihan dan dukungan (termasuk pelayanan

keuangan mikro) guna mengubah status sosial ekonomi mereka secara berkelanjutan.

Untuk menyediakan dukungan yang diperlukan tersebut, P4K akan : (1) Menemukenali

penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, (2) Membantu pembentukan

kelompok swadaya (KPK), (3) Menyediakan pengembangan keterampilan dan pelatihan

dalam berbagai aktivitas peningkatan pendapatan serta menemukenali peluang-peluang

usaha yang tersedia, khususnya bagi kaum perempuan, (4) Membantu kelompok

swadaya menyusun rencana usaha, (5) Menyediakan akses kepada fasilitas-fasilitas

tabungan dan kredit, dan (6) Menyediakan nasehat, pelatihan, dan dukungan lainnya

sesuai perkembangan kelompok swadaya (Widayati, 2002).

Pendampingan dan pemantauan penggunaan kredit dilakukan oleh Penyuluh

Pertanian Lapangan (PPL), Account Officer BRI (AO BRI), dan Petugas Pengelola

Proyek P4K Tingkat Kabupaten/Kota (PPTK). Pendampingan dilakukan sejak

penumbuhan dan pembinaan KPK, penyusunan rencana usaha bersama (RUB) oleh

PPL, PPTK dan pada saat penilaian kelayakan RUB oleh AO BRI. Pemantauan

selanjutnya dilakukan melalui bimbingan pengelolaan usaha bersama dan monitoring

pengembalian kredit serta pembinaan-pembinaan lainnya sesuai dengan metodologi

pemberdayaan PNK (Melta, 2002).

Implementasi Metodologi P4K

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Proyek P4K dimulai dengan menentukan

lokasi-lokasi proyek yang didasarkan atas kosentrasi masyarakat miskin dan potensi

sumberdaya lainnya. Kegiatan berikutnya adalah menentukan calon warga binaan

(PNK), yang kemudian difasilitasi untuk membentuk kelompok yang disebut Kelompok

Petani-nelayan Kecil (KPK), dengan jumlah anggota 8-16 orang pada suatu lokasi yang

berdekatan.

Setelah KPK terbentuk, dilakukan survey rumah tangga PNK anggota KPK

untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi keluarga PNK. Selanjutnya difasilitasi

kursus/bimbingan, baik mengenai penyusunan rencana usaha bersama, pengelolaan

usaha bersama (RUB), keterampilan, kerjasama antar KPK, dan sebagainya. Dengan

adanya RUB, maka KPK difasilitasi untuk mendapatkan akses pelayanan perbankan
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(BRI). Selanjutnya KPK-KPK diperkenalkan dengan fasilitas/kemudahan pembangunan

yang ada di sekitarnya untuk dapat dimanfaatkan, seperti bank, lembaga keuangan

(formal dan non formal), KUD, PPL, SPP, BIPP, BPP, LSM, Dinas/Instansi teknis

terkait, pengusaha dan sebagainya. Upaya-upaya pendampingan tersebut dilaksanakan

secara langsung dan terus-menerus oleh PPL sebagai petugas pembina P4K di lapangan.

Penumbuhan Kelompok Petani-nelayan Kecil (KPK)

Dalam melakukan pembinaan terhadap KPK, PPL telah dibekali dengan

metodologi pemberdayaan masyarakat melalui program P4K. Akan tetapi proses

pemberdayaan yang direkomendasikan dalam metodologi P4K tersebut tidak

dilaksanakan secara konsisten oleh PPL. Pada tahun-tahun pertama Proyek P4K Fase

III, PPL lebih banyak mengejar target penumbuhan kelompok, dan lebih memfokuskan

membantu KPK dalam menyusun RUB. PPL mengabaikan aspek-aspek kritis dalam

penguatan kapasitas kelompok, seperti membangun visi dan harapan kelompok,

kerjasama diantara anggota kelompok, dan menumbuhkan kebiasaan menabung. Pada

beberapa kasus, pembentukan kelompok lebih didasarkan pada kebutuhan kredit

daripada keinginan PNK untuk membentuk kelompok bersama.

Kondisi penumbuhan kelembagaan KPK tersebut tidak jauh berbeda dengan

hasil-hasil penelitian yang dilakukan Hadi (1991; 1995; 1997), Hilyana dan Hadi

(1998) tentang kelembagaan petani di Pulau Lombok menyimpulkan hal yang sama,

bahwa kelompok-kelompok petani yang ada belum mampu untuk menjadi kelompok

yang eksis dan mandiri. Pembentukan kelompok-kelompok tersebut pada umumnya

dibentuk dari atas (top down) berdasarkan keproyekan atau berdasarkan keperluan

pelaksanaan program-program pemerintah.

Muktasam dan Chamala (2000) mengemukakan bahwa masalah penting dalam

upaya pemanfaatan kelompok bagi kepentingan pembangunan adalah antara lain (1)

pendekatan yang pararel dan kurang terkoordinasi, (2) bersifat top down dan kurang

partisipatif, (3) pendekatan dengan pemberian insentif, dan (4) upaya-upaya pencapaian

target tanpa memperhatikan kondisi obyektif. Dalam beberapa kasus penumbuhan dan

pemberdayaan KPK dengan Metodologi P4K, ditemukan masih adanya petugas
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pembina yang berorientasi proyek dan bukan program, serta masih adanya oknum yang

menggunakan program atau proyek P4K untuk memanfaatkan masyarakat kecil sebagai

obyek semata.

Dalam Metodologi P4K secara tegas telah ditentukan kriteria PNK miskin yang

menjadi sasaran Proyek P4K, kemudian juga telah disusun panduan yang jelas untuk

mengidentifikasi sasaran, dan bagaimana langkah-langkah penumbuhan kelompok.

Akan tetapi nampaknya apa yang telah dirumuskan dalam Metodologi P4K tidak

dijalankan secara konsisten karena adanya kecenderungan untuk mencapai target-target

kuantitatif seperti target jumlah KPK yang terbentuk dan target realisasi dan

pengembalian kredit. Sementara aspek-aspek kualitatif, seperti penetapan rumah tangga

miskin dan penguatan kelembagaan KPK, masih kurang mendapat perhatian.

Pembinaan KPK

Arah kegiatan proyek P4K adalah pengembangan sumberdaya manusia melalui

bimbingan dan pengarahan kepada petani nelayan kecil. Bimbingan yang diberikan

kepada peserta proyek terdiri atas rangkaian kegiatan penyusunan rencana usaha

bersama, manajemen dan organisasi kelompok, pengelolaan usaha bersama,

administrasi dan pembukuan kelompok, pemasaran hasil usaha bersamam, penggunaan

teknologi, bimbingan kerjasama kelompok, kursus keterampilan dan pemupukan modal.

Secara rinci berbagai kursus/bimbingan yang pernah diperoleh anggota KPK disajikan

pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Persentase Rumahtangga Anggota KPK yang pernah Memperoleh Kursus/
Bimbingan dari Pembina per Kabupaten

No Jenis Kursus/Bimbingan Kabupaten/Kota (%)
Kota

Mataram
Lombok
Tengah

Lombok
Timur

Sumbawa

1 Penyusunan RUB 2,3 13,95 17,07 0,6
2 Manajemen Organisasi 1,2 11,58 9,27 0,2
3 Pengelolaan Usaha 2,3 13,95 18,05 0,2
4 Adm. Pembukuan 2,3 10,26 10,5 0,2
5 Pemasaran Hasil 1,2 4,74 9,02 0,0
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6 Penggunaan Teknologi 0,0 0,8 5,9 0.0
7 Keterampilan Lainnya 0,0 1,0 4,8 0,0

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa pembinaan atau bimbingan yang

dilakukan oleh petugas pembina masih sangat kurang. Masih rendahnya jumlah PNK

yang mendapatkan kursus/bimbingan semakin dipertegas lagi oleh jumlah kunjungan

petugas pembina yang sangat kurang dan lama kunjungan yang relatif singkat; 16,18 %

responden menyatakan dua kali atau lebih dalam sebulan; 36,99 % sekali dalam

sebulan; 14,37 % sekali dalam dua bulan; sisanya 32,46 % bahkan menyatakan petugas

pembina tidak pernah datang berkunjung ke kelompoknya untuk melakukan pembinaan

dengan rata-rata lama petugas pembina mengunjungi kelompok kurang dari 30 menit.

Dari 13,2 % responden yang menyatakan pernah memperoleh bimbingan dalam

penyusunan rencana usaha bersama (RUB), akan tetapi dalam penyusunan RUB,

ditemukan bahwa tidak banyak rumahtangga anggota KPK yang dilibatkan. Hal ini

ditunjukkan oleh 53,83 % responden yang menyatakan keterlibatannya sedangkan

sisanya 46,17 % tidak pernah dilibatkan dalam rencana pengusulan kredit. Umumnya

RUB tersebut disiapkan oleh PPL dan bukan oleh KPK sendiri. Padahal salah satu

faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha kelompok (KPK) adalah bagaimana

kelompok menyusun Rencana Usaha Bersama (RUB), karena penyusunan RUB

merupakan upaya awal kelompok untuk mengembangkan usaha PNK dan KPK-nya.

Dari hasil wawancara ditemukan bahwa sebagian besar KPK menyatakan bahwa

penyusunan RUB hanya untuk memperoleh kredit, dan bukan untuk pengembangan

usaha.

Rendah atau kurangnya frekuensi dan waktu kunjungan petugas pembina ini

lebih banyak diakibatkan karena adanya perubahan kelembagaan/organisasi penyuluhan

pertanian setelah adanya otonomi daerah. Pada beberapa Kabupaten, kelembagaan

penyuluhan mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat kecamatan dan desa dilikuidasi

dengan alasan perampingan struktur organisasi. Keberadaan Balai Informasi dan

Penyuluhan Pertanian (BIPP) di tingkat Kabupaten, dan Balai Penyuluhan Pertanian

(BPP) di tingkat Kecamatan ditiadakan, dan kegiatan penyuluhan pertanian bersama

tenaga fungsional penyuluh dikembalikan ke Dinas/Instansi teknis masing-masing.
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Perampingan organisasi yang menganut prinsip “hemat struktur kaya fungsi” ini 

membuat kegiatan penyuluhan pertanian tidak efektif, bahkan nyaris lumpuh dan tidak

berjalan.

Dengan adanya perubahan organisasi tersebut, Penyuluh Pertanian Lapangan

(PPL) sebagai petugas pembina KPK mengalami kegamangan dalam melaksanakan

tugas pembinaan KPK. Sebagai pengawai negeri di daerah, PPL juga memiliki tugas

pokok yang jauh lebih banyak, sehingga waktu dan pikiran yang dicurahkan untuk

membina PNK sangat sedikit. Persoalan lainnya adalah rendahnya insentif yang

diterima PPL atas pembinaan PNK yang dilakukannya, meskipun untuk operasional di

lapangan pihak proyek telah membantu dengan memberikan pinjaman sepeda motor.

Pembinaan KPK oleh PPL sesungguhnya memiliki keunggulan tersendiri karena

adanya kedekatan emosi PPL dengan PNK yang dibinanya, dan tekah tumbuhnya

kepercayaan PNK terhadap PPL. Untuk itu, agar PPL dapat melaksanakan tugas dan

fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab, maka diperlukan adanya kebijakan

revitalisasi kelembagaan penyuluhan pertanian di semua Kabupaten/Kota. Kemudian

untuk membantu pembiayaan PPL di lapangan, Pemerintah Kabupaten/Kota agar

memberikan insentif yang pantas dan memadai yang dianggarkan dari APBD setempat.

Kemudian untuk membantu tugas PPL yang secara kuantitas jumlahnya masih

terbatas, di masa yang akan datang di setiap kecamatan atau desa perlu ditempatkan

seorang Pembina Kelompok (PK) swadaya, yang direkrut dari tenaga terdidik setempat.

Pembina Kelompok tersebut harus memiliki pemahaman akan kondisi sosial budaya

pedesaan serta kemampuan untuk memahami pikiran dan perasaan masyarakat miskin,

sehingga PK perlu membuka mata dan telinga (belajar) terhadap fenomena sosial, ekonomi

dan budaya pedesaan.

Keberlanjutan Kelompok

Keberhasilan KPK dilihat dari aspek ekonomi tidak menjamin keberlangsungan

kelompok dan tingkat kohesifitas kelompok. Pada saat penelitian oleh BPS, dari 200

KPK yang dijadikan sampel ada dua KPK yang tidak ditemukan keberadaannya di

lapangan, meskipun masih tercatat dalam daftar KPK yang dikeluarkan proyek.
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Demikian pula dengan keanggotaan KPK, dari 1.000 orang PNK yang menjadi sampel

terdapat 96 orang PNK yang tercatat menjadi anggota namun menyatakan bahwa

dirinya bukan anggota KPK. Kemudian ditemukan juga adanya satu KPK di Kabupaten

Lombok Tengah yang sama sekali belum pernah mendapatkan kredit P4K dari sejak

terbentuknya KPK tersebut. Kebanyakan kelompok P4K dibentuk lebih didasarkan pada

bagaimana memperoleh kredit, daripada keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan

melalui pengembangan usaha bersama melalui kelompok.

Aspek keberlanjutan kelompok binaan P4K ini perlu mendapatkan perhatian

Proyek P4K. Secara kuantitas, penumbuhan kelompok P4K yang mencapai 7.760 KPK

memang merupakan hal yang menggembirakan, akan tetapi penumbuhan KPK tersebut

kurang memperhatikan kriteria penetapan rumah tangga miskin, kurang melakukan

penguatan KPK, dan KPK kurang diarahkan untuk mencapai kemandirian. Sehingga

secara kualitas KPK yang telah terbentuk tersebut tidak menjamin keberlanjutan KPK

tersebut.

Persoalan keberlanjutan KPK sesungguhnya telah mendapatkan perhatian

pengelola Proyek P4K, baik dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Kabupaten, dengan

memberikan prioritas terhadap penguatan kelompok selama sisa pelaksanaan proyek (akan

berakhir tahun 2004). Untuk menjalankan hal itu, pihak Proyek P4K sejak tahun 2002

telah memberikan pelatihan tentang penguatan kapasitas kelompok kepada PPL. Modul-

modul yang diberikan dalam pelatihan tersebut merupakan adopsi dari metode

"Participatory Rural Appraisal (PRA)" , yang memang telah terbukti sangat efektif

dalam melibatkan masyarakat dalam semua tahapan program; dari identifikasi masalah

hingga perencanaan, dari pengorganisasian dan pelaksanaan sampai pemantauan dan

evaluasi.

Namun dalam implementasi oleh PPL, menunjukkan kecenderungan sebaliknya.

Alih-alih membangkitkan partisipasi masyarakat secara otonom, pendekatan ini justru

potensial memicu lahirnya "manipulasi-partisipatif". Di luar memang nampak seolah-

olah melibatkan PNK dalam proses, namun sesunguhnya proses itu tetap dikuasai dan

diarahkan oleh penyuluh sebagai "orang luar". Ada beberapa faktor yang diindikasikan

sebagai penyebabnya. Antara lain penerimaan gagasan pendekatan partisipatif oleh

Proyek P4K baru dilaksakan pada Fase III (hampir 20 tahun setelah dimulainya Proyek

P4K Fase I), dengan harapan yang terlampau melambung akan keampuhannya, dan
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karena adanya keterikatan secara kontraktual untuk memenuhi target pelaksanaan

pendekatan partisipatif dalam suatu kurun waktu dan keluaran tertentu.

Kedua, kegiatan pelatihan partisipatif bagi PPL dilaksanakan dalam waktu yang

singkat dan terkesan "instant". Karena kebutuhan akan penerapan pendekatan

partisipatif secara segera dan meluas, maka pendekatan partisipatif diajarkan kepada

para petugas dalam pelatihan-pelatihan singkat yang formal tanpa cukup kesempatan

untuk menghayati dan mendalami prinsip-prinsip yang mendasarinya.

Ketiga, penerapan pendekatan partisipatif oleh PPL tidak disesuaikan dengan

kondisi di lapangan, melulu mengikuti dengan patuh "resep-resep" yang didapat dalam

pelatihan atau dari buku pedoman. Setiap keadaan di lapangan berbeda dan setiap

penerapan pendekatan partisipatif mempunyai tujuan yang khas. Karenanya jika hanya

menerapkan teknik-teknik pendekatan partisipatif sesuai dengan petunjuk dalam buku

pedoman tanpa penyesuaian kreatif berdasarkan kajian terhadap tujuan dan keadaan

khas yang dihadapi, maka penerapan setiap teknik itu akan mencapai sasaran

pemberdayaan masyarakat.

Implikasi Kebijakan dalam Penguatan KPK

Berbeda dengan aspek perubahan ekonomi rumahtangga PNK yang bisa dicapai

dalam waktu relatif singkat, upaya mengubah perilaku PNK agar mau dan mampu

menolong dirinya sendiri membutuhkan waktu yang relatif panjang. Untuk itu

kesinambungan pembinaan PNK melalui program P4K perlu terus dilanjutkan dan

ditingkatkan. Perubahan perilaku tidak dapat dilihat hasilnya dengan segera, karena

perubahan perilaku bukan semata-mata karena faktor ekonomi. Untuk itu, dalam upaya

pembinaan PNK dan KPK, faktor-faktor sosial budaya seperti kebiasaan, adat istiadat,

dan kearifan budaya lokal perlu mendapatkan perhatian yang besar dari petugas

pembina.

Mengingat Proyek P4K Fase III akan berakhir tahun 2004, dan apabila

diasumsikan bahwa Proyek P4K tidak akan dilanjutkan lagi, maka Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota sudah seharusnya mulai memikirkan untuk mengambilalih dan

melanjutkan program-program P4K. Memasuki era otonomi daerah yang memberikan
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keleluasaan besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri,

potensi kelompok petani-nelayan kecil yang sedemikian besar merupakan aset daerah

untuk dikembangkan dan diberdayakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Untuk itu, komitmen semua pihak yang terkait (stakeholders) sangat

diperlukan dalam melanjutkan pembinaan dan pemberdayaan KPK pasca Proyek P4K.

Ke depan, proyek P4K dan proyek-proyek sejenis, agar lebih

menekankan pembinaan dan pelatihan kepada aspek penguatan kelompok.

Penguatan kelompok memegang peran strategis untuk keberlanjutan KPK

pasca Proyek P4K, karena dalam konteks pembangunan, kelompok dapat

berperan dalam banyak hal, antara lain dalam pembuatan keputusan,

meningkatkan parsitipasi masyarakat dalam pembangunan, wadah dalam

penyalurkan jasa, informasi dan teknologi, serta mengubah perilaku melalui

proses belajar dan penyuluhan, dan wadah penyaluran aspirasi kepada

pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya.

Metode dan pendekatan partisifatif sangat tepat digunakan dalam

pemberdayaan kelompok, dimana kelompok diberikan keleluasaan untuk

mengatur dan mengurus kelompoknya, sehingga peran PPL dan atau pembina

kelompok lebih sebagai fasilitator. Upaya revitalisasi peran kelompok hanya

dapat dilakukan melalui proses-proses yang partisipatif, dari tahap pembentukan

atau inisiasi, perencanaan, aksi, pengawasan atau evaluasi, hingga pada sharing

hasil yang diperoleh kelompok. Melibatkan anggota dan pengurus kelompok

dalam proses inisiasi hingga pengembangan fungsi kelompok, menurut Chamala

and Muktasam (2000) menjadi bagian sentral dari proses pemberdayaan
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kelompok, yang pada gilirannya munculnya kepercayaan akan kemampuan diri

(self-empowerment), tanggung jawab, dan komitmen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Keragaan Proyek P4K di Propinsi NTB dari aspek ekonomi pencapaiannya

tergolong baik. Usaha bersama KPK telah berjalan dan berkembang, PNK telah

mampu mengelola usaha bersama secara menguntungkan dan mampu

mengembalikan kredit. Sedangkan dampak program P4K terhadap peningkatan

kesejahteraan keluarga peserta P4K, rata-rata tingkat pendapatan PNK telah

melampaui patokan garis kemiskinan, dan jumlah tabungan serta pemilikan asset

PNK meningkat setelah menjadi anggota KPK.

2. Implementasi Metodologi P4K dilihat dari aspek penumbuhan, pembinaan dan

keberlanjutan KPK, masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip dan ruang lingkup

pemberdayaan KPK dalam Metodologi P4K. Dalam penumbuhan KPK, PPL lebih

banyak mengejar target penumbuhan kelompok dan penyaluran/pengembalian

kredit, dan mengabaikan aspek-aspek kritis dalam penguatan kapasitas kelompok.

Kemudian pembinaan atau bimbingan yang dilakukan oleh PPL, dari segi kuantitas

masih sangat kurang dan dari segi kualitas kurang partisipatif dan tidak mendorong

kemandirian kelompok. Sedangkan dari aspek keberlanjutan kelompok,

penumbuhan dan pembinaan KPK yang tidak sesuai dengan Metodologi P4K tidak

menjamin keberlanjutan KPK.

Saran-saran

1. Proyek P4K perlu dilanjutkan keberadaannya dalam upaya peningkatan kesejahteraan

petani-nelayan kecil. Berkaitan dengan desentralisasi pembangunan dan otonomi

daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melanjutkan program P4K Pasca P4K
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Fase III , baik dengan pola dan nama yang sama ataupun disesuaikan dengan situasi

dan kondisi daerah

2. Proyek P4K dan atau proyek-proyek (pemberdayaan masyarakat) yang sejenis, agar

lebih menekankan pembinaan kepada aspek penumbuhan, penguatan, dan

keberlanjutan kelompok dengan metode-metode dan pendekatan partisifatif,

sehingga peran PPL dan atau pembina kelompok lebih sebagai fasilitator.

3. Menyangkut keberlanjutan pembinaan PNK, terutama pada Desa/Kecamatan yang

kekurangan tenaga PPL, perlu ditempatkan seorang Pembina Kelompok (PK)

swadaya yang direkrut dari tenaga setempat (berasal dan bertempat tinggal di

Desa/Kecamatan setempat). Untuk itu Pemerintah Kabupaten/Kota agar

menganggarkan dana dari APBD untuk pembinaan PNK.
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