Swisscontact Indonesia
www.swisscontact.org/indonesia

id.info@swisscontact.org

Pencapaian
248

Pelatih Utama (Staf Program
dan Sektor Swasta)

76

Petugas
Penyuluh

Pelatihan
Petani

639

Kelompok
Tani

57% Hasil Pencapaian

38% Hasil Pencapaian

129% Hasil Pencapaian

Staf program, mitra swasta, pelaku
kecil menengah, dan kelompok tani
dilatih secara intensif. Upaya ini untuk
memastikan pengetahuan tetap
menjadi bagian kekayaan masyarakat.
Sejak 2012, SCPP telah melatih 2.732
pelatih utama.

SCPP mengenali pentingnya kerjasama
dengan instansi pemerintah terkait.
SCPP membantu meningkatkan
keahlian para penyuluh pertanian.
Sejak 2012, program ini telah melatih
1.406 petugas penyuluhan pemerintah.

Organisasi petani memberikan dukungan
dan naungan bagi para petani anggotanya. Dalam beberapa kesempatan,
kelompok-kelompok tani bisa bersatu dan
bernegosiasi untuk mendapatkan hasil
yang lebih baik. Sejak 2012, program ini
mendukung 5.964 kelompok produsen.

200

Kebun Klon

81.574

m2 Luas Lahan
Pembibitan

222% Hasil Pencapaian

82% Hasil Pencapaian Akumulatif

Petani membutuhkan akses ke
bahan tanam dan klon unggul untuk
mencapai produks optimal. Sejak 2012,
program ini telah mendukung dan/
atau membangun 200 hektar kebun
klonal.

Untuk membantu mengatasi kebun
kakao yang sudah tua, SCPP membantu
mendukung pembibitan sehingga
naiknya permintaan bibit bisa terpenuhi.

Inovasi

19.049

Petani dilatih
di GAP

97% Hasil Pencapaian

Praktik Pertanian yang Baik adalah
landasan dari rangkaian pelatihan SCPP.
GAP mengajarkan praktik produksi yang
ramah lingkungan sekaligus meningkatkan produksi. Sejak 2012, program ini
telah melatih 154.952 petani di GAP.

SCPP melakukan uji coba
pendampingan satu petani
oleh satu pelatih dalam upaya
meningkatkan tingkat adopsi.
Petani dikunjungi langsung
di kebunnya sehingga pelatih bisa memberikan saran
yang sesuai dengan kondisi
lapangan. Para Petani juga
menyetujui rencana tindakan
tindak lanjut berikutnya yang
dipantau petani kakao berpengalaman yang telah dilatih
SCPP.

Analisa Jaringan Sosial
(SNA)

Keterlibatan
Pemegang Sertifikat

SNA akan mendalami keterkaitan dan pertemanan antara para
petani, teman-teman mereka,
dan tokoh-tokoh yang berpengaruh, terutama bagaimana
proses alih pengetahun tentang
budidaya kakao terjadi. ‘Peta’
yang dihasilkan dari hubungan
informal ini akan membantu
SCPP dalam membuat rencana
intervensi untuk meningkatkan
tingkat adopsi, mempercepat
penyerapan pengetahuan, dan
membangun kepercayaan dalam
rantai pasokan sertifikasi.

Ada lebih 30 pemegang
sertifikat di wilayah kerja
SCPP. Peran mereka adalah
mengatur rantai pasokan
berkelanjutan, termasuk daya
jangkau petani dan layanan
produktivitas. SCPP telah mulai
menawarkan layanan konsultasi strategis bagi pemegang
sertifikat untuk membantu
mereka mendukung petani
kakao yang berada didalam
jaringan mereka.

Rp

16.200

Petani Dilatih
di GEP

54% Hasil Pencapaian

Praktik Lingkungan yang Baik mendorong para petani untuk lebih memperhatikan ekosistem, sehingga bisa
meningkatkan daya manfaat kebun
kakao untuk lingkungan sekitarnya.
Sejak 2014, program ini telah melatih
110.952 petani di GEP.

10.962

Petani Dilatih
di GNP

8.843

Petani Dilatih
di GFP

62% Hasil Pencapaian

38% Hasil Pencapaian

Kesehatan keluarga sama pentingnya
dengan kesehatan lingkungan. Pelatihan
Praktek Nutrisi yang Baik mengajarkan
keluarga pentingnya asupan seimbang
dan kebiasaan konsumsi pangan yang sehat. Sejak 2013, program ini telah melatih
70.928 rumah tangga di GNP.

Keluarga sebaiknya memiliki kemampuan
mengatur keuangan untuk keluar dari kemiskinan. Pelatihan Praktik Keuangan yang
Baik mengajarkan para petani bagaimana
mengelola arus kas dan mengantisipasi rencana pengeluaran. Sejak 2014, program ini
telah melatih 61.824 rumah tangga di GFP.

Peningkatan
Produksi

Peningkatan
Pendapatan

Pertanian yang
Lebih Baik

Rp

136.883

Luas Kebun Kakao dalam Hektar

80% Hasil Pencapaian
Secara kumulatif, berdasarkan jumlah
petani yang dilatih GAP, diperkirakan
ada 136.883 hektar lahan pertanian
kakao dikelola dengan praktik
pengelolaan pertanian yang baik.
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28.894

Petani
Tersertifikasi

767.434.500
Pembayaran Premi (Rupiah)

40% Hasil Pencapaian

97% Hasil Pencapaian

Sertifikasi adalah kesempatan bagi
petani yang berkomitmen dalam mengadopsi praktik budidaya terbaik
untuk pertanian mereka, lingkungan
dan rumah tangganya. Sejak 2012,
program ini telah membantu memfasilitasi sertifikasi bagi 61.440 petani.

Petani mendapatkan penghargaan atas
usaha ekstra yang mereka lakukan untuk
bertani secara berkelanjutan. Insentif ini
mendorong adopsi berkelanjutan dari
praktik berkelanjutan yang diperkenalkan
SCPP. Sejak 2015, total Rp 12.973.008.703
pembayaran premi telah dicairkan.

Peningkatan Adopsi
2

Cerita dari Wilayah Program

Mutmainnah - 740811319
Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara

Amir K - 760400272
Mamuju, Sulawesi Barat

Kisah Mutmainnah, Perempuan sebagai Katalisator
Perubahan
Dulu Mutmainnah disibukkan dengan kegiatan kesehariannya di Desa Lambopini, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Dia tidak menganggap dirinya sebagai orang yang
bergaul dan jarang keluar desanya. Pada 2016, ia mengikuti program Cocoa Life di mana ia mengikuti pelatihan
tentang manajemen ekonomi rumah tangga, berbicara di
depan umum, dan kepemimpinan. Mutmainnah sekarang
menjadi anggota aktif dari beberapa komite dan asosiasi
desa. Hal ini tidak hanya menguntungkan dirinya tetapi
juga komunitas yang lebih luas. Kini ia menjadi tokoh
berpengaruh di desanya dan mendorong perempuan lain
untuk berpartisipasi dalam asosiasi desa. Kepala desa kerap mengundangnya untuk menghadiri pertemuan penting
diluar kabupaten sebagai perwakilan.
Praktik Keselamatan menghasilkan Biji Berkualitas
Sekolah Lapangan Petani mengajarkan para petani tidak
hanya cara meningkatkan produksi dan kualitas kakao,
tetapi juga pengelolaan pertanian dengan cara yang
aman untuk kesehatan dan lingkungan. Amir paham
bahwa bertani kakao itu bukan berarti bebas dari bahaya. Setelah mengikuti pelatihan, dia lebih paham cara
mengurangi risiko. Dia memakai peralatan pelindung
untuk mencegah menghirup bahan kimia dan menggali
lubang untuk mengubur residu beracun dengan aman
demi mencegah kontaminasi lingkungan. Setelah standar
sertifikasi yang ketat dijalankan dan mengadopsi Praktik
Budidaya Kakao, Amir mampu memanen 3.000 kg biji kakao tahun 2017, senilai Rp 75 juta (USD 5.565) berdasarkan catatan penjualan pribadinya.
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