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PROVINSI MALUKU 

KERANGKA ACUAN KERJA UNTUK FASILITATOR KABUPATEN, 

KECAMATAN DAN KADER DESA 

 

 
A. LATAR BELAKANG 

Pemerintah Indonesia menerima pembiayaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri 

(PHLN) dari International Fund for Agricultural Development (IFAD) melalui LOAN              

No. 2000003165 dan GRANT No. 2000003164 melalui Program Transformasi 

Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) untuk Jangka waktu penugasan 2020 - 2025. 

Program TEKAD akan dilaksanakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), melalui Dirjen Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Pedayagunaan Sumber Daya Alam dan 

Teknologi Tepat Guna. 

TEKAD bermaksud untuk memberdayakan masyarakat desa agar mereka dapat 

berkontribusi pada transformasi pedesaan dan pertumbuhan inklusif di Indonesia 

Timur. Sedangkan tujuan program TEKAD adalah agar rumah tangga di pedesaan 

memperoleh pendapatan yang stabil dan memadai dari pengembangan produksi 

berbasis komoditi desa tersebut, sehingga rumah tangga pedesaan dapat 

mengembangkan mata pencaharian yang berkelanjutan, dan memperoleh 

keuntungan melalui penguatan tata kelola di tingkat desa dan kabupaten, melalui 

dukungan dari Kemendesa PDTT. 

TEKAD akan membantu Kemendesa PDTT dalam mengembangkan evidence- based 

approach untuk pemberdayaan desa dengan memanfaatkan Dana Desa dan sumber 

daya desa lainnya untuk mendukung pembangunan ekonomi melalui: (i) perkuatan 

kapasitas desa dan rumah tangga dalam pembangunan berkelanjutan melalui 

pendekatan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring sharing Dana Desa yang 

signifikan untuk inisiatif ekonomi yang inklusif sehingga menghasilkan pendapatan 

yang berkelanjutan; (ii) pengembangan lingkungan yang kondusif yang 

memungkinkan: kabupaten / kecamatan akan memberikan dukungan dan dapat 

mengintegrasikan secara lebih baik kebutuhan desa melalui pengembangan ekonomi 

kabupaten; pelaku pasar akan terhubung dengan penghasil produksi (produsen) di 

desa; dan penyedia jasa keuangan dan non keuangan akan memperluas layanan 

untuk memenuhi kebutuhan desa; dan (iii) memperkuat kapasitas Kemendesa PDTT 

untuk menerapkan pendekatan inovatif TEKAD dan untuk mengembangkan model 

replikasi evidence-based approach untuk pembangunan ekonomi desa di Indonesia 

Timur. 

TEKAD mempunyai target untuk meningkatkan pendapatan masyarakat terhadap 

sekitar 412.300 KK, dan memberikan manfaat kepada 1.855.350 jiwa dari 500 desa 

inti, 610 desa klaster dan 610 desa kembar di 25 kabupaten dari 5 (lima) provinsi di 
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Indonesia Timur, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan 

Nusa Tenggara Timur. Konsep TEKAD dibangun berdasarkan pengalaman yang 

diperoleh dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pertanian (PNPM 

Pertanian) dan Program Pembangunan Desa (PPDM) yang menyelaraskan antara 

UU Desa dan Dana Desa. Pada penutupan program VDP / PPDM, di bulan 

Agustus-Desember 2019, Kemendes PDTT melaksanakan Program 

Pembangunan dan Desa-Desa Pertanian, menggunakan anggaran APBN 

Kemendesa PDTT untuk mendukung kelanjutan PPDM dan persiapan TEKAD. 

Sebelum pelaksanaan Program TEKAD, akan dilakukan penandatanganan Nota 

Kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) antara Dirjen PPMD, 

Kemendesa PDTT dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa. Tujuan 

penandatanganan MoU tersebut adalah untuk memastikan kembali ownership 

Gubernur, Bupati dan Kepala Desa dan komitmen untuk mendukung keberhasilan 

pelaksanaan Program TEKAD. Fasilitator Kabupaten/Kecamatan harus 

memfasilitasi penandatanganan MoU ini dengan Kepala Desa. 

Struktur pelaksana TEKAD akan terdiri dari NPMU di tingkat nasional, yang akan 

bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan proyek, PPIU sebagai unit 

pelaksana utama di Provinsi, terutama untuk kepanjangan tangan NPMU dalam 

dukungan pelaksanaan kepada DPIU di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten 

akan terdapat Tim Fasilitator kabupaten. Secara skematik dapat dilihat  pada 

Gambar 1 berikut. Sementara NPMU akan didukung oleh National Management 

Consultant (NMC), PPIU akan didukung oleh Provincial Management Consultant 

(PMC). Seleksi Konsultan NMC dan PMC akan dilakukan oleh NPMU melalui 

www.lpse.kemendesa.go.id. 

Perekrutan fasilitator akan dilakukan oleh Satker Provinsi. Pemilihan fasilitator akan 

menggunakan seleksi konsultan perorangan (Individual Consultant) dengan 

mengacu pada Peraturan Presiden No 16 tahun 2018. Secara singkat, proses 

seleksi fasilitator, adalah sebagai berikut : 

- Pengumuman seleksi fasilitator melalui Situs Provinsi atau Dinas PMD pada 

masing-masing Provinsi dan atau melalui, radio, papan pengumuman di Dinas 

PMD Provinsi dan Kabupaten, dan lokasi-lokasi publik lainnya.  

- Fasilitator yang berminat harus menyerahkan surat pernyataan minat, CV, 

tanggapan terhadap KAK, sertifikat yang relevan, surat referensi dan 

dokumen terkait lainnya sesuai kebutuhan. 

- Satker Provinsi akan mengevaluasi CV dan dokumen pendukung lainnya 

yang diperlukan, 

- Satker Provinsi akan mengumumkan hasil seleksi fasilitator di situs provinsi 

dan, radio, papan pengumuman di Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten. 

- Fasilitator yang terpilih akan diundang dilakukan negosiasi kontrak. 

- Pemilihan kader desa akan menggunakan metode penunjukan langsung, 
berdasarkan hasil keputusan dari Badan Musyawarah Desa/Negeri. 
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Gambar 1 Struktur Organisasi TEKAD 
 

 
 
B. KEBUTUHAN FASILITATOR KABUPATEN DAN KECAMATAN 

Pada masing-masing kabupaten, akan terdapat 5 (lima) orang fasilitator, yaitu: 
 

No Keahlian Jumlah (orang) 

1. Koordinator Kabupaten (KorKab) 1 

2. 
Fasilitator Kabupaten (Tenaga Ahli) Pemasaran 
(Faskab-Pemasaran) 

1 

3. 
Fasilitator Kabupaten (Tenaga Ahli) Management 
Information System / Monitoring and Evaluation 
(Faskab-MIS / M & E) 

1 

4. 
Fasilitator Kabupaten Penasehat Pengembangan 

Kelembagaan (FK PPK) 
1 

5. 
Fasilitator Kabupaten Penasehat Inisiatif Ekonomi                 

(FK PIE) 
1 

Pada tingkat kecamatan, akan terdapat 2 (dua) orang fasilitator, yaitu : 
 

No Keahlian Jumlah (orang) 

1. Fasilitator Kecamatan Pengembangan Masyarakat (FK-
PM) 1 

2. Fasilitator Kecamatan Inisiatif Pengembangan Ekonomi 
(FK-IPE) 1 
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Tim fasilitator kecamatan harus bertanggung jawab minimal pada 2 (dua) Desa Inti. 

Jumlah total kebutuhan fasilitator di tingkat kabupaten, kecamatan, dan kader desa di 

Provinsi Maluku adalah sebagai berikut : 
 

Kebutuhan Provinsi Maluku (orang) 

Koordinator Fasilitator Kabupaten 3 

Fasilitator Kabupaten 12 

Fasilitator Kecamatan 24 

Kader Desa 60 

Lokasi Kabupaten dan Kecamatan di Provinsi Maluku 
 

No Kabupaten Kecamatan 

1 Maluku Tengah 1 Seram Utara 

  2 Seram Utara Barat  

  3 Seram Utara Kobi 

  4 Seram Utara Timur Seti 

  5 Teluk Elpaputih 

  6 Teon Nila Serua 

2 Seram Bagian Barat 1 Elpaputih 

  2 Huamual 

  3 Huamula Belakang 

  4 Inamosol 

  5 Kairatu 

  6 Seram Barat  

  7 Taniwel 

  8 Taniwel Timur 

3 Seram Bagian Timur 1 Bula 

  2 Bula Barat 

  3 Kian Darat 

  4 Kilmury 

  5 Seram Timur 

  6 Siritaun Wida Timur 

  7 Siwalalat 

 Total Kabupaten : 3 Total Kecamatan : 21 
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C. Tanggung jawab dan kualifikasi Fasilitator 

1. Kordinator Kabupaten 

a. Keahlian dan pengalaman 

- Minimal S1 di bidang ekonomi/ pertanian/ kehutanan/perikanan/ kelautan 

- Berpengalaman sekurang kurangnya 5 tahun di pemberdayaan 

masyarakat, lebih disukai berpengalaman di daerah Indonesia Timur yang 

dibuktikan melalui surat referensi 

- Lebih disukai merupakan penduduk Maluku atau putra/putri daerah dan 

dapat berbicara bahasa daerah setempat 

- memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi MS Office 

- Memiliki keterampilan komunikasi yang komprehensif dan baik dengan 

ketrampilan membangun hubungan dan bernegosiasi 

- Dapat berpergian ke daerah-daerah terpencil 

b. Lokasi 

Lokasi penugasan adalah di tingkat kabupaten, dan bekerja bersama- sama 

dengan DPIU dalam kewenangan Dinas  Pemberdayaan Masyarakat 

Kampung. Koordinator fasilitator akan melakukan perjalanan dinas ke lokasi 

TEKAD di kecamatan/desa minimal 1 (satu) bulan sekali. 

c. Jangka Waktu Penugasan 

Jangka waktu penugasan penugasan adalah maksimal 6 bulan, dan setiap 3 

bulan akan dievaluasi oleh DPIU dan PPIU. Penugasan akan diperpanjang 

tergantung pada ketersediaan pembiayaan dari IFAD dan persetujuan dari 

PPIU dan NPMU. 

d. Output/Keluaran: laporan kemajuan bulanan. Isi laporan bulanan, minimal 

penjelasan terkait: 

- masalah-masalah yang dihadapi di lapangan, selama melakukan 

fasilitasi dan monitoring ke masyarakat desa di desa 

- Masalah yang dihadapi dalam berkoordinasi dengan 

Bupati/DPIU/dinas terkait lainnya di kabupaten/kecamatan/desa 

- Hasil kinerja setiap fasilitator di kabupaten/kecamatan termasuk kinerja 

kader desa 

- Masalah dan kendala/hambatan dalam pelaksanaan setiap kegiatan 

TEKAD di tingkat kabupaten, kecamatan/desa , misalnya masalah dalam 

pelaksanaan pelatihan di kabupaten (jika ada) 

- Progres dari pelaksanaan APBDDes 

- Hasil monitor dari pelaksanaan MoU yang sudah ditandatangani oleh 

Bupati 
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Laporan kemajuan Bulanan harus disetujui oleh Ketua DPIU dan Ketua 

PPIU. Laporan Bulanan harus diterima selambat-lambatnya 3 hari setelah 

akhir bulan berjalan. 

e. Tujuan Penugasan Koordinator Fasilitator adalah memfasilitasi dan 

memonitor pelaksanaan kegiatan TEKAD di tingkat kabupaten dan 

kecamatan. 

f. Ruang Lingkup Penugasan secara detil, akan mencakup namun tidak 

terbatas pada: 

- Memfasilitasi DPIU dalam pelaksanaan TEKAD setiap harinya 

- Bertanggung jawab dalam mengawasi dan memonitor kegiatan setiap 

fasilitator kabupaten, kecamatan dan kader desa. 

- Memimpin dan memfasilitasi kegiatan sosialisasi, promosi, dan 

membangun kesadaran atas pelaksanaan TEKAD di tingkat 

kabupaten, 

- Memfasilitasi Bupati dalam mencapai progress dan output yang telah 

disepakati yang tertuang dalam MoU 

- Mensosialisasikan protokol pandemic covid-19 dan dampaknya pada 

semua fasilitator 

- Memfasilitasi Tim Teknis Provinsi dalam memberikan peningkatan 

kapasitas dan pendampingan kepada staf kabupaten, kecamatan dan 

desa termasuk kepada fasilitator kecamatan dan kader desa 

- Memfasilitasi DPIU dalam pembentukan Platform Koordinasi di 

Tingkat Kabupaten (District Coordination Platforms) 

- Mengidentifikasi isu GESI di tingkat kabupaten dan berkoordinasi 

dengan Tenaga Ahli (TA) GESI di PMC 

- Memfasilitasi DPIU dalam penyiapan AWPB di tingkat kabupaten dan 

menyampaikannya ke PPIU/NPMU pada waktunya 

- Memfasilitasi TA Pembangunan Ekonomi PMC untuk pengembangan 

strategi yang sesuai dengan permintaan, untuk akses ke 

pengembangan layanan bisnis pada setiap desa yang dijadikan target 

- Berkoordinasi dengan fasilitator kabupaten dan kecamatan untuk 

mengembangkan strategi pemberdayaan ekonomi desa dan 

kerjasama dalam pembangunan ekonomi desa. 

- Membangun hubungan yang erat dengan Bupati, Kepala DPMK, 

Kepala Bappeda dan OPD terkait lainnya di tingkat kabupaten 

termasuk DPRD, dan melaporkan secara berkala kegiatan TEKAD 

kepada Bupati dan DPIU. Koordinator fasilitator juga harus 

berkonsultasi dengan para pengambil keputusan dan kebijakan terkait 

kemajuan program TEKAD. 
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- Menindaklanjuti hasil studi service mapping, berkoordinasi dengan 

para pemain pasar saat ini dan mengembangkan jejaring dengan 

pemain pasar yang baru 

- Memastikan Sistem Informasi Manajemen/Monev berfungsi dan 

dilaksanakan di tingkat desa; dan di antara desa-desa TEKAD, Camat 

dan Tim Kabupaten 

- Memastikan bahwa program TEKAD saling terkait dan saling 

melengkapi dengan program dari OPD terkait lainnya yang 

dilaksanakan di tingkat kabupaten 

- Memfasilitasi pelaksanaan misi dan kunjungan lapangan resmi lainnya 

ke kabupaten, kecamatan dan desa 

- Menyiapkan laporan kemajuan bulanan 

- Melakukan tugas lainnya yang dipersyaratkan oleh DPIU/PPIU 

 
2. Fasilitator Kabupaten Kabupaten (Tenaga Ahli) Pemasaran  (Faskab-

Pemasaran) 

a. Keahlian dan pengalaman 
- Minimal S1 di bidang ekonomi/ pertanian/ kehutanan/ perikanan/ kelautan/ 

manajemen industri; 

- Berpengalaman sekurang kurangnya 5 tahun dalam rantai nilai dan 

pengembangan pasar, yang dibuktikan melalui surat referensi 

- Lebih disukai merupakan penduduk Maluku atau putra/putri daerah dan 

dapat berbicara bahasa daerah setempat 

- memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi MS Office 

- Memiliki keterampilan komunikasi yang komprehensif dan baik dengan 

keterampilan membangun hubungan dan bernegosiasi 

- Dapat berpergian ke daerah-daerah terpencil 

b. Lokasi 

Lokasi penugasan adalah di tingkat kabupaten, dan bekerja bersama- sama 

dengan DPIU dalam kewenangan Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Provinsi Maluku. Fasilitator akan melakukan perjalanan dinas ke lokasi 

TEKAD ke Kecamatan/Desa minimal 1 (satu) bulan sekali. 

c. Jangka Waktu Penugasan 

Jangka waktu penugasan adalah maksimal 6 bulan, dan setiap 3 bulan akan 

dievaluasi oleh DPIU dan PPIU. Penugasan akan diperpanjang tergantung 

pada ketersediaan pembiayaan dari IFAD dan persetujuan dari PPIU dan 

NPMU. 

d. Output/Keluaran: laporan kemajuan bulanan. Isi laporan bulanan, minimal 

penjelasan terkait: 

- Masalah dan hambatan yang terkait dengan memasarkan hasil produksi 
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pertanian/ hasil laut (misalnya akses ke pasar, kurangnya koordinasi 

dengan OPD kabupaten yang berhubungan dengan Pemasaran, dan 

lainnya) 

Laporan kemajuan Bulanan harus disetujui oleh Koordinator Kabupaten, 

Ketua DPIU dan Ketua PPIU. Laporan Bulanan harus diterima selambat- 

lambatnya 3 hari setelah akhir bulan berjalan. 

e. Ruang Lingkup Penugasan secara detil, akan mencakup namun tidak 

terbatas pada: 

- Mendukung TA Pembangunan Ekonomi Lokal di PMC dalam menyiapkan 

studi tentang aspek pemasaran di kabupaten; berdasarkan hasil studi 

pemetaan, Fasilitator Pemasaran akan membantu dalam mengidentifikasi 

akses-akses peluang untuk memasarkan hasil produksi dan 

mengembangkan jejaring ke lokasi target tersebut, termasuk 

mengidentifikasi peluang sharing pembiayaan yang berasal dari 

pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung pengembangan rantai 

nilai pada masing-masing lokasi 

- Terkait dengan pengembangan rantai nilai, Fasilitator Pemasaran akan 

membantu dalam mengidentifikasi penyedia layanan (service provider) 

untuk membantu petani skala kecil di desa (termasuk BUMDES dan 

organisasi ekonomi lainnya) 

- Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan terkait pemasaran untuk 

masyarakat desa dan mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat 

memberikan pelatihan tersebut 

- Berkoordinasi dengan dinas/unit/kantor/Lembaga di tingkat provinsi dan 

kabupaten yang terkait dengan memasarkan hasil produksi pertanian (misalnya 

Kantor Dinas Pertanian/ Perikanan, UMKM, supermarket, unit pasar tradisional, 

badan usaha milik daerah, dan lainnya) 

- Memfasilitasi pemerintah kabupaten dalam mengembangkan strategi 

untuk mempromosikan hasil produksi pertanian dan memfasilitasinya 

dalam bernegosiasi dengan investor yang berpotensi yang berminat untuk 

mendukung keluarga petani skala kecil dalam memperbaiki kualitas hidup 

masyarakat tersebut 

- Berkolaborasi dengan TA MIS di PMC, dalam memfasilitasi pemerintah 

kabupaten dalam mengembangkan informasi tentang harga produk- 

produk pertanian di pasar, yang dapat diakses oleh petani, sektor swasta 

dan pemain-pemain pasar lainnya. 

- Memonitor jumlah petani skala kecil, yang melalui program TEKAD 

diharapkan dapat memperbaiki akses ke pasar; meningkatnya jumlah 

petani yang mempunyai perjanjian kerjasama dengan sektor swasta; 

menyiapkan data base pemain-pemain pasar (skala besar, sedang dan 

kecil) yang merupakan partner potensial untuk dapat bekerjasama dengan 
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petani skala kecil/BUMDES 

- Memfasilitasi keterkaitan antara petani skala kecil dan pasar termasuk 

memperkuat peranan BUMDES sebagai broker pasar 

- Memfasilitasi dalam bernegosiasi antara petani skala kecil/BUMDES/unit 

ekonomi lainnya terkait kontrak perjanjian yang adil dengan pembeli, 

perusahaan swasta/partner lainnya. 

3. Fasilitator Kabupaten (Tenaga Ahli) Management Information System / 
Monitoring and Evaluation (Faskab-MIS / M & E) 

a. Keahlian dan pengalaman 

- Minimal S1 di bidang ekonomi/ pertanian/ kehutanan/ perikanan/ kelautan / 

manajemen industri; 

- Berpengalaman sekurang kurangnya 5 tahun di pemberdayaan 

masyarakat/Monev, lebih disukai berpengalaman di daerah Indonesia 

Timur yang dibuktikan melalui surat referensi 

- Lebih disukai merupakan penduduk Maluku atau putra/putri daerah dan 

dapat berbicara bahasa daerah setempat 

- memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi MS Office 

- Memiliki keterampilan komunikasi yang komprehensif dan baik dengan 

keterampilan membangun hubungan dan bernegosiasi 

- Dapat berpergian ke daerah-daerah terpencil 

b. Lokasi 

Lokasi penugasan adalah di tingkat kabupaten, dan bekerja bersama- sama 

dengan DPIU dalam kewenangan Dinas  Pemberdayaan Masyarakat 

Kampung. Fasilitator akan melakukan perjalanan dinas ke lokasi TEKAD ke 

kecamatan/desa minimal 1 (satu) bulan sekali. 

c. Jangka Waktu Penugasan 

Jangka waktu penugasan penugasan adalah maksimal 6 bulan, dan setiap 3 

bulan akan dievaluasi oleh DPIU dan PPIU. Penugasan akan diperpanjang 

tergantung pada ketersediaan pembiayaan dari IFAD dan persetujuan dari 

PPIU dan NPMU. 

d. Output/Keluaran: laporan kemajuan bulanan. Isi laporan bulanan, minimal 

penjelasan terkait: 

- Isu-isu dalam monitoring pelaksanaan TEKAD di tingkat 

kabupaten/kecamatan/desa 

- memonitor indikator kinerja dari masing-masing kegiatan TEKAD (contoh 

keterlibatan rumah tangga di dalam mata pencaharian yang 

berkelanjutan) 

- memonitor hasil dari pengiriman barang-barang (bibit, pupuk, tablet, 

laptop dll) yang akan diadakan oleh PPIU 
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- mengidentifikasi dan mengawasi proses pembelajaran yang didapatkan 

warga desa terkait pengembangan ekonomi desa dan inovasi-inovasi 

lainnya 

Laporan kemajuan Bulanan harus disetujui oleh Koordinator Kabupaten, 

Ketua DPIU dan Ketua PPIU. Laporan Bulanan harus diterima selambat- 

lambatnya 3 hari setelah akhir bulan berjalan. 

e. Tujuan dari Monev adalah mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi dari 

Program TEKAD di kabupaten, kecamatan; memperbaharui dan memonitor 

informasi/foto/hasil pembelajaran untuk dapat di publikasikan di media sosial 

serta memonitor kinerja indikator/output dari TEKAD 

f. Ruang Lingkup Penugasan secara detil, akan mencakup namun tidak 

terbatas pada: 

- Bertanggung jawab untuk memonitor dan mengevaluasi indikator/hasil 

kinerja dari TEKAD di kabupaten/kecamatan/desa, sekurang- kurangnya, 

terkait dengan: 

• memonitor jumlah rumah tangga yang terlibat dalam TEKAD (akses 

pembiayaan untuk investasi, BUMDES, fasilitas terhadap teknologi 

yang lebih baik, hasil kerja, dll) 

• memonitor jumlah rumah tangga dalam hal: (i) peningkatan jumlah 

kepemilikan asset (ii) perbaikan dari ketahanan pangan (iii) 

peningkatan dari pendapatan (iv) peningkatan dari produksi 

• memonitor peningkatan volume pasar dan harga penjualan produk 

sektor pertanian/kelautan 

• memonitor penggunaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) 

yang di anggarkan untuk pembangunan ekonomi 

• memonitor masyarakat desa dan/atau apparat yang akan menerima 

capacity building 

- Bersama dengan spesialis M&E di PMC, menyiapkan informasi 

pembelajaran dan pengetahuan yang akan dipublikasikan melalui web- 

based Management Information system (MIS) dan/atau untuk 

dipublikasikan di Eastern Indonesia Gateway/media sosial lainnya, dan 

juga rencana pelaksanaan M&E 

- mengidentifikasi jumlah warga desa, kelompok muda, stakeholders desa 

dan memonitor kegiatan mereka sebagai input dari partisipasi masyarakat 

terhadap program TEKAD 

- Bekerja sama dengan Fasilitator Pemasaran untuk Kabupaten, 

mengidentifikasi dan mengawasi jenis-jenis komoditas yang dikelola oleh 

masyarakat desa; teknologi dan bahan yag digunakan, mengidentifikasi 

jenis pelatihan yang dibutuhkan dan mengidentifikasi pihak ketiga yang 

harus menyampaikan pelatiham tersebut 
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- mendukung TA MIS di PMC untuk mengembangkan sistem informasi 

pedesaan (Village information system (VIS)) 

- melaporkan progress dari indicator-indikator TEKAD setiap 3 bulan 

- memonitor hasil dari pengiriman barang-barang (bibit, pupuk, tablet, 

laptop dll) yang akan diadakan oleh PPIU 

- Bekerja sama dengan Koordinator Kabupaten memastikan agar system 

M&E berfungsi dan beroperasi di desa; antara desa yang terlibat dalam 

TEKAD, Camat dan Tim TEKAD di Kabupaten; 

- Memperbaharui dan memonitor informasi/foto/hasil pembelajaran yang 

dapat di publikasikan di media sosial 

 

4. Fasilitator Kabupaten Penasehat Pengembangan Kelembagaan (Faskab-
PPK) 

a. Keahlian dan pengalaman 

- Minimal S1 di bidang Bidang Ekonomi Pembangunan/ Sosial Ekonomi 
Pertanian/ Sospol Administrasi Publik; 

- Berpengalaman sekurang kurangnya 5 tahun dalam bidang 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, lebih disukai di Indonesia 

Timur, yang dibuktikan melalui surat referensi 

- Lebih disukai merupakan penduduk Maluku atau putra/putri daerah dan 

dapat berbicara bahasa daerah setempat 

- memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi MS Office 

- Memiliki keterampilan komunikasi yang komprehensif dan baik dengan 

keterampilan membangun hubungan dan bernegosiasi 

- Dapat berpergian ke daerah-daerah terpencil 

b. Lokasi 

Lokasi penugasan adalah di tingkat kabupaten, dan bekerja bersama- sama 

dengan DPIU dalam kewenangan Dinas  Pemberdayaan Masyarakat 

Kampung. Fasilitator akan melakukan perjalanan dinas ke lokasi TEKAD ke 

kecamatan/desa minimal 1 (satu) bulan sekali. 

c. Jangka Waktu Penugasan 

Jangka waktu penugasan penugasan adalah maksimal 6 bulan, dan setiap 3 

bulan akan dievaluasi oleh DPIU dan PPIU. Penugasan akan diperpanjang 

tergantung pada ketersediaan pembiayaan dari IFAD dan persetujuan dari 

PPIU dan NPMU. 

d. Output/Keluaran: laporan kemajuan bulanan. Isi laporan bulanan, minimal 

penjelasan terkait: 

- Masalah dan hambatan yang terkait dengan pengembangan 

kelembagaan di kabupaten, kecamatan dan desa, masalah dalam 
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koordinasi antar OPD di kabupaten, kecamatan dan desa, identifikasi 

regulasi-regulasi yang dianggap menghambat dalam berkoordinasi antar 

OPD di kabupaten, lintas kecamatan dan desa, dan lainnya. 

Laporan kemajuan Bulanan harus disetujui oleh Koordinator Kabupaten, 

Ketua DPIU dan Ketua PPIU. Laporan Bulanan harus diterima selambat- 

lambatnya 3 hari setelah akhir bulan berjalan. 

e. Ruang Lingkup Penugasan secara detil, akan mencakup namun tidak 

terbatas pada: 

- Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap proses pengembangan 

kelembagaan di tingkat kabupaten, dan desa termasuk memberikan 

arahan kepada kader desa dan mendukung aparat desa untuk meningkat 

tata kelola desa 

- Memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam proses 

perencanaan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan, dengan 

mekanisme partisipatif dan seinklusif mungkin dan harus mengacu pada 

peraturan yang berlaku; 

- Berkoordinasi dengan DPIU, untuk membangun hubungan dan 

memperkuat kemitraan dengan instansi terkait lainnya, agar dapat 

memberikan dukungan ke desa dan meningkatkan tata kelola desa 

- Menyiapkan Laporan Bulanan 

 

5. Fasilitator Kabupaten Penasehat Inisiatif Ekonomi (Faskab-PIE) 

a. Keahlian dan pengalaman 

- Minimal S1 di bidang Ekonomi Pembangunan/ Sosial Ekonomi Pertanian/ 

Perikanan/Kelautan 

- Berpengalaman sekurang kurangnya 5 tahun dalam bidang 

pertanian/pengembangan usaha, lebih disukai di Indonesia Timur, yang 

dibuktikan melalui surat referensi 

- Lebih disukai merupakan penduduk Maluku atau putra/putri daerah dan 

dapat berbicara bahasa daerah setempat 

- memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi MS Office 

- Memiliki keterampilan komunikasi yang komprehensif dan baik dengan 

keterampilan membangun hubungan dan bernegosiasi 

- Dapat berpergian ke daerah-daerah terpencil 

b. Lokasi 

Lokasi penugasan adalah di tingkat kabupaten, dan bekerja bersama- sama 

dengan DPIU dalam kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

Kampung. Fasilitator akan melakukan perjalanan dinas ke lokasi TEKAD ke 

kecamatan/desa minimal 1 (satu) bulan sekali. 
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c. Jangka Waktu Penugasan 

Jangka waktu penugasan penugasan adalah maksimal 6 bulan, dan setiap 3 

bulan akan dievaluasi oleh DPIU dan PPIU. Penugasan akan diperpanjang 

tergantung pada ketersediaan pembiayaan dari IFAD dan persetujuan dari 

PPIU dan NPMU. 

d. Output/Keluaran: laporan kemajuan bulanan. Isi laporan bulanan, minimal 

penjelasan terkait: 

- Masalah dan hambatan yang terkait dengan pengembangan ekonomi di 

kabupaten, kecamatan dan desa, kurangnya koordinasi dengan OPD 

kabupaten yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi lokal, dan 

lainnya) 

Laporan kemajuan Bulanan harus disetujui oleh Koordinator Kabupaten, 

Ketua DPIU dan Ketua PPIU. Laporan Bulanan harus diterima selambat- 

lambatnya 3 hari setelah akhir bulan berjalan. 

e. Ruang Lingkup Penugasan secara detil, akan mencakup namun tidak 

terbatas pada: 

- Mendukung TA Pembangunan Ekonomi Lokal di PMC dalam menyiapkan 

rencana detil pembangunan ekonomi desa dan program- program 

kegiatannya; menganalisa kondisi eksisting pembangunan ekonomi lokal 

di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa dalam rangka untuk 

mengidentifikasi peluang-peluang dan prospek untuk pembangunan 

ekonomi lokal; memberikan capacity building terkait pembangunan 

ekonomi lokal kepada staf di kabupaten, kecamatan  dan desa-desa, 

fasilitator di kecamatan, kader desa dan juga pihak ketiga (PPL/pusat 

pelatihan (P4S/Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya, 

kooperasi, pelaku usaha yang sukses, jasa pengembangan bisnis sektor 

swasta) 

- Mendukung TA Pembangunan Ekonomi Lokal di PMC dalam menyiapkan 

data untuk transformasi pembangunan ekonomi desa di tingkat 

kabupaten, kecamatan dan desa 

- Mendukung TA Pembangunan Ekonomi Lokal di PMC dalam menyiapkan 

data untuk mengembangkan/meningkatkan BUMDES, kelompok 

masyarakat dan lainnya 

- Berkoordinasi dengan Fasilitator Pemasaran dalam menyiapkan 

pertemuan terkait pemasaran dengan berbagai jenis pembeli (seperti 

petani, pengumpul dan pedagang, kooperasi, pelaku usaha kecil, perusahaan 

besar, perusahaan teknologi pertanian, dll) yang sesuai dengan kapasitas desa, 

dan memperbaiki sistem pemasaran yang di promosikan oleh PRISMA 

- Menyiapkan pembangunan kluster-kluster desa yang akan 

mengumpulkan hasil produksi dan sumber daya alam dan memfasilitasi 
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akses ke pasar yang lebih besar serta dapat memberikan hasil yang lebih 

baik; 

- Mendukung TA Pembangunan Ekonomi Lokal di PMC dalam 

mempromosikan kluster-kluster desa dengan strategi pembangunan 

ekonomi yang wajar 

 

- Memberikan dukungan teknis kepada DPIU dan OPD lainnya terkait 

pembangunan ekonomi lokal 

- Membangun hubungan yang kuat dengan desa dan pihak ketiga dan 

memfasilitasi diskusi untuk membuka akses ke Dana Desa untuk 

mendukung pengadaan dengan pihak ketiga yang diperlukan oleh desa. 

- Menyiapkan Laporan Bulanan 

C. TUGAS DAN KUALIFIKASI FASILITATOR KECAMATAN 

1. Fasilitator Kecamatan Pengembangan Masyarakat (FK-PM) 

a. Keahlian dan pengalaman 

- Minimal S1 di bidang sosial ekonomi pertanian/kehutanan/perikanan; 

- Berpengalaman sekurang kurangnya 3 tahun dalam bidang 

pemberdayaan masyarakat, lebih disukai di Indonesia Timur, yang 

dibuktikan melalui surat referensi 

- Lebih disukai merupakan penduduk Maluku atau putra/putri daerah dan 

dapat berbicara bahasa daerah setempat 

- memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi MS Office 

- Memiliki keterampilan komunikasi yang komprehensif dan baik dengan 

keterampilan membangun hubungan dan bernegosiasi 

- Dapat berpergian ke daerah-daerah terpencil 

b. Ruang Lingkup Penugasan secara detil, akan mencakup namun tidak 

terbatas pada: 

- Memberikan motivasi dan advokasi kepada Bupati, Camat, Kepala Desa, 

Kader Desa, Badan Musyawarah Desa/Kampung dan masyarakat desa 

terkait program TEKAD untuk pemberdayaan masyarakat 

- Memfasilitasi TimTeknis Kabupaten dalam mengidentifikasi materi 

program pelatihan yang diperlukan oleh masyarakat desa dan 

melaporkannya kepada Fasilitator Kabupaten 

- Memfasilitasi proses perencanaan partisipatif di desa agar program 

pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan dapat 

tercantum dalam RPJMDesa dan RKP Desa 

- Memfasilitasi Tim Teknis Kabupaten dalam mengembangkan jejaring dan 

komunikasi dengan kelompok masyarakat, petani/kelompok pemuda, 

kelompok wanita, BUMDES, dan lainnya 
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- Memfasilitasi Tim Teknis Kabupaten dalam mengembangkan jejaring 

dengan kecamatan teknis terkait 

- Memonitor dan melaporkan isu-isu/masalah-masalah, secara periodik 

maupun insidental kepada Koordinator Fasilitator Kabupaten 

- Memberikan arahan kepada kader desa terkait dengan pemberdayaan 

masyarakat dan pengembangan kelembagaan 

- Memfasilitasi Tim Fasilitator Kabupaten, Dinas Pertanian Kabupaten dan 

PPL untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat 

- Menyiapkan Laporan Bulanan 

 

2. Fasilitator Kecamatan Inisiatif Pengembangan Ekonomi (FK-IPE) 

a. Keahlian dan pengalaman 

- Minimal S1 di bidang sosial ekonomi pertanian/kehutanan/perikanan; 

- Berpengalaman sekurang kurangnya 3 tahun dalam bidang 

pengembangan ekonomi, lebih disukai di Indonesia Timur, yang 

dibuktikan melalui surat referensi 

- Lebih disukai merupakan penduduk Maluku atau putra/putri daerah dan 

dapat berbicara bahasa daerah setempat 

- memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi MS Office 

- Memiliki keterampilan komunikasi yang komprehensif dan baik dengan 

keterampilan membangun hubungan dan bernegosiasi 

- Dapat berpergian ke daerah-daerah terpencil 

b. Ruang Lingkup Penugasan secara detil, akan mencakup namun tidak 

terbatas pada: 

- Memberikan motivasi dan advokasi kepada Bupati, Camat, Kepala Desa, 

Kader Desa, Badan Musyawarah Desa/Kampung dan masyarakat desa 

terkait program TEKAD untuk pengembangan ekonomi 

- Memfasilitasi TimTeknis Kabupaten dalam mengidentifikasi materi 

program pelatihan untuk pengembangan ekonomi desa yang diperlukan 

oleh masyarakat desa dan melaporkannya kepada Fasilitator Kabupaten 

- Memfasilitasi proses perencanaan partisipatif di desa agar program 

pengembangan ekonomi dapat tercantum dalam RPJMDesa dan RKP 

Desa 

- Memfasilitasi Tim Teknis Kabupaten dalam mengembangkan jejaring dan 

komunikasi dengan kelompok masyarakat, petani/kelompok pemuda, 

kelompok wanita, BUMDES, dan lainnya yang terkait dengan peningkatan 

kapasitas untuk pembangunan ekonomi 

- Memfasilitasi Tim Teknis Kabupaten dalam mengembangkan jejaring 

dengan kecamatan teknis terkait 
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- Memonitor dan melaporkan isu-isu/masalah-masalah, secara periodik 

maupun insidental kepada Koordinator Fasilitator Kabupaten 

- Memberikan arahan kepada kader desa terkait dengan pengembangan 

ekonomi desa 

- Memfasilitasi Tim Fasilitator Kabupaten, Dinas Pertanian Kabupaten dan 

PPL untuk pelaksanaan pemberdayaan ekonomi desa 

- Menyiapkan Laporan Bulanan


