TUGAS DAN KEDUDUKAN TPM DAN KTPM

Pendampingan TPM/KTPM melalui asistensi, pengorganisasian, dan fasilitasi masyarakat petani.
Tugas dan Kedudukan TPM/KTPM dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. TUGAS TPM :
Lokasi Tugas TPM berada di daerah irigasi yang mendapat alokasi program. Dalam satu wilayah
kerja kewenangan Kabupaten/Kota 1 (satu) TPM akan bertugas lebih dari 1 (satu) daerah irigasi.
Daerah irigasi kewenangan Provinsi maupun Pusat yang cakupannya lebih dari 1000 Ha, akan
dijumpai 2 atau lebih TPM, sesuai kebutuhan.
Tugas TPM ditingkat daerah irigasi pada P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan dalam proses
presencanaan dan pelaksanaan program, sebagai berikut:
- Fasilitasi dan asistensi penyegaran, pembentukan dan pengembangan organisasi petani
sampai berbadan hukum, termasuk aspek organisasi, administrasi, keuangan.
- Fasilitasi penyusunan program kerja kegiatan pemberdayaan organisasi petani serta
pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi partisipatif pada daerah irigasi setempat
- Fasilitasi pertemuan rutin yang efektif dan efisien diantara pengurus Organisasi Petani
dengan Tim KPL pada DI setempat
- Melaksanakan penelusuran jaringan irigasi bersama-sama dengan pengurus organisasi
petani dan KPL dalam kegiatan penyusunan Profil Sosial, Ekonomi, Teknik danKelembagaan
(PSETK).
- Membantu persiapan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan, penyusunan Danma
PengelolaanIrigasi, dan penyusunan KSP pada DI setempat.
- Membantu penyiapan data dan informasi terkait kondisi daerah irigasi, perkembangan
kelompok, kemajuan fisik dan keuangan yang terkait program.
- Membuat laporan kegiatan pendampingan pada DI setempat yang meliputi laporan bulanan
(diserahkan setiap akhir bulan kegiatan), triwulan (diserahkan pada setiap kwartal) dan
laporanakhir (diserahkan pada akhir tahun kegiatan
- Membantu penciptaan kader fasilitator dari masyarakat petani sebagai Petandu yang
dapat berperan dalam meneruskan keberlanjutan tugas program pendampingan
Dalam tugasnya TPM akan berkoordinasi dengan pihak KPL dan pihak lain yang terkait dengan
program PPSI di lokasi tersebut.
2. TUGAS KTPM
1. Persiapan
a. Membantu persiapan dan pelaksanaan kegiatan Program PPSI di Kabupaten/Kota, atau
sesuai penempatannya.
b. Melakukan silaturahmi kepada Dinas Instansi terkait dan Komisi Irigasi dalam rangka
pelaksanaan program PPSI pada tingkat.
2. Perencanaan
a. Menyusun program kerja individu
b. Menyusun program kerja bersama TPM-KTPM
c. Membantu dan memfasilitasi penyusunan program kerja Komisi Irigasi
d. Membantu Rencana Penyusunan PSETK dan RP2I

3. Pelaksanaan
a. Membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Komisi Irigasi sesuai kewenangannya,
termasuk pertemuan, penyiapan materi dan kegiatan working group lainnya yang
berkaitan dengan Tupoksi Komisi Irigasi.
b. Memfasilitasi bentuk pertemuan rutin Komisi Irigasi secara efektif dan efisien.
c. Membantu dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi, apresiasi, dan diseminasi
PPSI di lokasi yang menjadi kewenangannya.
d. Membantu dan memfasilitasi penyusunan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
pelaksanaan program PPSI.
e. Membantu Penyusunan dokumen RP2I
f. Memfasilitasi koordinasi kegiatan PPSI antara Komisi Irigasi dengan Daerah Irigasi (KPL,
P3A/GP3A/IP3A, dan TPM).
g. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan TPM di masing-masing daerah irigasi Program
PPSI.
h. Membantu koordinasi dengan kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan
pendampingan petani dengan TPM pada masing-masing Daerah Irigasi.
i. Melakukan Koordinasi dengan KTPM-KTPM lintas kewenangan.
j. Membantu penyampaian informasi dan data yang diperlukan oleh stakeholder dan
Konsultan.
4. Pelatihan,
a. Membantu dan memfasilitasi kajian kebutuhan pelatihan
b. Membantu dan memfasiltasi kegiatan pelatihan di level Kabupate/Provinsi/Balai
c. Membantu mengembangkan modul pelatihan
d. Mengikuti Pelatihan yang diselenggarakan oleh Provinsi
5. Pemantauan dan evaluasi,
a. Membantu dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi program
PPSI.
b. Membantu kegiatan Evaluasi Pelatihan
c. Membantu dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi Kinerja
TPM.
6. Pelaporan,
a. Menyusun Laporan Bulanan, Triwulan dan akhir tahun yang berisi laporan kegiatan
individu dan kompilasi hasil laporan TPM yang menjadi tanggung jawab di wilayah
kerjanya. Laporan ditujukan kepada pengelola program.
b. Membantu dan memfasilitasi penyusunan setiap laporan kegiatan bulanan dan laporan
akhir pelaksanaan Program PPSI di wilayah Kewenangannya.
c. Membantu dokumentasi Pelaporan program di wilayah tugasnya.
d. serta laporan yang bersifat kasuistik dan sukses stori apabila ada.
7. Exit strategy
a. Membantu TPM dalam membentuk kader pengurus atau kader fasilitator dari masyarakat
petani sebagai Petandu yang dapat berperan dalam meneruskan keberlanjutan tugas
program pendampingan.
b. Membantu tim di level Kabupaten/Kota dalam upaya penyusunan rencana kegiatan paska
program, yang disesuaikan dengan dokumen RP2I

3. Kedudukan TPM dan KTPM
Kedudukan TPM/KTPM dalam kegiatan program pendampingan secara umum mempunyai
struktur sebagai berikut:
1. Garis pendampingan dilaksanakan terhadap P3A/GP3A/IP3A/Poktan/Gapoktan dan
masyarakat petani pemakai air;
2. Garis koordinasi dilaksanakan dengan Kepala Desa, Camat, KPL, dan KTPM/KTPM; dan
3. Garis pertanggungjawaban program pendampingan dan pelaporan ditujukan kepada
Bappeda Provinsi yang melakukan kontrak kerja pendampingan dengan TPM/KTPM (laporan
TPM/KTPM juga ditembuskan kepada Bappeda Kabupaten/Kota sebagai pemberitahuan
kemajuan program pemberdayaan dan pendampingan; KTPM mengkompilasi laporan
kegiatan pendampingan secara lebih komprehensif; dan pengurus GP3A/IP3A sebagai
masukan dalam peningkatan kinerja pemberdayaan dan pendampingan)
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