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KONTEKS

• LATAR BELAKANG

• TEMUAN-TEMUAN KUNCI AWAL PROJECT



AWAL 2014
(PETA BERDASARKAN FVSA 2010)

Kerentanan pangan dan nutrisi
dan terbatasnya kesempatan
kerja yang layak. 

Kualitas pendidikan penduduk/petani/buruh
yang rendah dan sedikit kesempatan
pekerjaaan yang layak.

Resiko krisis dan 
perubahan iklim -
pendapatan dan 
kekurangan
pangan

Terbatasnya akses ke
informasi, aset, sumberdaya
dan pasar produktif. 



 Peningkatan dan penciptaan pekerjaan layak, dimana aspek pekerjaan yang 
layak tidak hanya menyangkut kesempatan bekerja tapi juga mencakup
kualitas pekerjaan, hak-hak pekerja, dan perlindungan social. 

 Mendorong kesetaraan gender;

 Mendorong penciptaan pekerjaan “hijau”  sepanjang rantai pangan dan
meningkatkan kondisi pekerjaan untuk meningkatkan produktifitas. 

 Mengatasi tantangan pekerjaan yang layak pada sektor-sektor kunci yang 
terkait dengan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan akses
terhadap pangan dan distribusi pangan; 

 Meningkatkan akses terhadap pangan bagi kelompok pekerja rentan
melalui peningkatan pendapatan.; dan

 Meningkatkan akses terhadap pangan melalui skema perlindungan social.

Fokus Utama ILO



IMPLEMENTASI

• PENGEMBANGAN RANTAI NILAI DAN 
KEBIJAKAN

• PENINGKATAN KEWIRAUSAHAAN



Isu Umum Rantai Nilai di Nusa Tenggara Timur

pengumpul

pengumpul

pengumpul

pedagang
pengolah

pengecer

pengecer

pengecer

pengecer

Para petani memproduksi dan menjual  dalam jumlah sedikit. 
 takut memperluas, karena mungkin  tidak dapat  menjualnya 
 Harga  rendah dan kurang insentif untuk meproduksi

Pengolah,para pedagang besar…
- tidak dapat mencapai volume dan kualitas

yang diinginkan untuk bisinis yang lebih
dinamis

Para pengumpul  berperan dalam 
mengumpulkan dalam jumlah kecil, tapi…
- Jalur Rantai Nilai / hubungan terputus-putus

Informasi tentang kualitas, harga, dsb tidak
disampaikan kembali kepada petani . 

(a) volume rendah (b) terpenggal-penggal dan
(c) memiliki banyak tahapan



Output and Target

Durasi: 2014-2016 
2015- 2018 (Sesuai dengan MoU)

3 Komoditi utama:
Rumput Laut, Jagung, Ternak
Implemented in 4 districts
Targeting: 10.000 farmers

1

OUTPUT 1: 

Peningkatan Value 
Chains (rantai nilai), 
Kebijakan, dan
perlindungan sosial
(ILO)

2

OUTPUT 2:  Peningkatan produksi
pertanian dan pengolahan

(FAO)

3

OUTPUT 3: Entrepreneurship, 
employability, skills 
development, and 
Pengembangan jaringan pasar
(ILO)

4
OUTPUT 4: Pengembangan infrastrutur dasar

penunjang dan pemeliharaan
(ILO & FAO)



Pendekatan rantai nilai yang dipakai:

pengumpul

pengumpul

pengumpul
pedagang

pengolah

pengecer

pengecer

pengecer

pengecer

- Menemukan titik lemah pada rantai dan memperbaikinya berujung pada 

hasil ‘win-win’  (petani / pedagang /economy)

Mulai dari desa, akan tetapi berbagai aktor lainnya di sepanjang 
rantai produksi meningkat, pedagang dapat meningkatkan 
penjualannya dan produksi ke area yang lain. Hal ini memberikan 
perkembangan yang dinamis. 



Peningkatan Rantai Nilai

Pengumpul

pedagang

pengolah

pengecer

pengecer

pengecer

pengecer

Memperluas Produksi 

Produk dijual dalam 
jumlah besar

Petani diberi informasi 
tentang permintaan dan 
harga ( jadi dapat 
merundingkan harga  
yang wajar)

Pengolah,  Pedagang Besar…
- mampu menginformasikan area 
pasok, untuk  memastikan stok, 
sehingga memungkinkan perluasanMenciptakan hubungan

sinergis yang lebih baik

Advokasi di tingkat Makro. 
Banyak perubahan lain terkait dengan prosedur dan regulasi, yang 
secara fundamental dapat memperbaiki rantai nilai untuk NTT 
(pelabuhan untuk perdagangan internasional), tapi hal-hal yang 
tersebut diatas, harus dipecahkan juga. 



Bekerja dengan klaster desa
untuk meningkatkan ‘wilayah
pasokan’ , Meraih minat pedagang, dan

pertukaran pembelajaran yang didapat
antar desa

Pedagang

Kabupaten

Amarasi Timur: cattle 

Cattle trade 2013 ~ 5500
Cattle trade 2016 ~ 7500

implementasi Pengembangan Rantai Nilai



Analisa situasi pasar Penguatan kapasitas
kelembagaan

Mempromosikan
keberlanjutan

Inklusi keuangan dan perlindungan sosial

- Analisa rantai nilai secara
partisipatif

- Pemetaan jaringan pasar
- Studi baseline dan layanan
financial

Client 
targeting

Mobilisasi
masyarakat

Reorientasi
kelompok, 
penguatan
kelompok tani/ 
koperasi

Penguatan
mekasisme maupun
system simpan
pinjam

Pelatihan
kewirausahaan
dan
keterampilan
bagi petani
pemandu dan
perencanaan
keuangan
keluarga

Interlending

Meningkatkan akses
terhadap informasi
pasar, pengetahuan, 
dan kegiatan-kegiatan
untuk meningkatkan
pendapatan keluarga

Peningkatan
kewirausahaan
dan diversifikasi
pendapatan
keluarga

Meningkatkan akses ke
kredit

Meningkatkan akses ke
perlindungan sosial

2014 2015 2016

Strategi implementasi

Kabupaten Kupang (2014- 2016)



Dukungan untuk Tingkat Petani
(production level)

ILO-DW4FS

Petani, usaha 
mikro, & 
kelompok

Petani & 
keluarga
sasaran

UNDANA, BPTP, 
etc

Local 
NGO/BDSP

BDSP Nasional

Technical 
capacity

empowerment

Technical 
Assistance

TOT Financial 
literacy

TOT Entrepreneurship

Layanan pengembangan jasa



Uji coba integrasi Kewirausahaan dan keterampilan Mandiri

Pelatihan 1 (Get Ahead 
dan TOT keterampilan) 

Kegiatan lanjutan (CBED+ Skills)

Facilitators : Peserta pelatihan 1

Observers :  NGO

Peserta : Masyarakat

Round 3, dst (CBED+Skills)

Facilitators : PLB/KPTS/KP2L penyedia
layanan lokal/desa

Observers :  NGO

Peserta : Masyarakat

Kegiatan lanjutan

Difasilitasi dan
dilatih oleh
trainer/facilitator

Difasilitasi dan
dilatih oleh
facilitator lokal

Difasilitasi dan dilatih oleh anggota
masyarakat secara mandiri dalam
kelompok



Hasil

•CAPAIAN UTAMA

•Praktik baik



Capaian utama:

Pengembangan strategi
pengembangan rantai nilai

secara komprehensif & 
partisipatif

Analisis Rantai Nilai 3 
komoditas

Masterplan 
Pengembangan Sapi

dan Kerja Layak di 
Kab. Kupang

Peningkatan kapasitas
kewirusahaan & ketrampilan
teknis lain yg meningkatkan

employability 

Pelatihan pelatih

- 3 ToT: 64 trainer

- Training on Entre: 704 org

Hasil evaluasi internal 
memperlihatkan: 

Kesadaran dan praktik berbisnis
meningkat:

- Pengelolaan keuangan keluarga
- Produktivitas
- Mekanisme pasar



Additional result:

Pelatihan bagi 60 orang kolektor, UMKM, dan pengusaha mikro di sektor rumput laut, 
sapi dan jagung telah dilatih dalam hal pengembangan usaha dengan menggunakan
modul IYB;

3 kelompok penjualan bersama sapi di kab. Kupang Kec. Amarasi telah terbentuk
dan telah mengembangkan kontrak jual beli dengan perusahaan local dan
kolektor di tingkat kabupaten;

2 Kelompok Jagung di Kab. Kupang kecamatan Amabi Oefeto telah mendapatkan
kontrak pengembangan jagung dengan penangkar benih local;

3 unit layanan pengembangan bisnis rumput laut yang beranggotakan petani pemandu
dan kolektor local rumput laut telah disahkan oleh desa dan telah mengembangkan
mekanisme layanan usaha.



Emerging Good Practice

• Menciptakan platform untuk dialog merupakan hal yang 
fundamental dalam menciptakan kepemilikan berbagai pihak
maupun aktor pasar. 

Dialog Sosial

• Menciptakan jaringan untuk mendukung petani kecil untuk
mampu beralih dari subsisten ke tata kelola usaha yang 
berkelanjutan dan menumbuhkan semangat kewirausahaan
dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah. 

Menciptakan Jaringan

• Meningkatkan kapasitas local namun tetap memperhatikan nilai-
nilai lokal ketika memperkenalkan standart-standard dalam
pekerjaan. 

Think Local- Act 
Global

• Membangun kapasitas local dengan memanfaatkan pengetahuan
dan pengalaman yang sudah ada di tingkat petani dan
dikembangkan pada masa yang akan datang. 

Kombinasi program 
pelatihan terstruktur

dan pelatihan mandiri
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