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Badan Litbang Pertanian berfungsi sebagai penyelenggara 

kegiatan penelitian, membawahi Pusat/Puslitbang, ~ a l a i  dan 

Sub Balai Penelitian, sebagai unit pelaksana teknis yang 

bertugas melaksanakan penelitian dan pengembangan jenis 

komoditi tertentu yang menjadi mandatnya. 

Untuk meningkatkan kemampuan ditingkat Pusat/Puslit- 

bang, ~ a l a i  dan Sub balai Penelitian dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya, maka diadakan program pelatihan yang 

terpadu dengan berbagai disiplin ilmu yang terkait. Tujuan 

dari pelatihan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber- 

daya manusia terutama dalam peningkatan ketrampilan dan 

penguasaan daya inovasi dalam penelitian dan pengembangan 

pertanian. Berdasarkan ha1 tersebut diatas maka geladika- 

rya ini dilakukan. 

Untuk lebih rneningkatkan efektifitas hasil pelatihan 

jangka pendek, maka dilakukan analisis proses pelatihan 

jangka pendek ini diadaKan di Badan Litbang Pertanian. 

Guna memperoleh gambaran tentang pelatihan jangka 

pendek di Badan Litbang Pertanian maka sebagai subyek 

studi adalah Pelatihan ~ l i h  Teknologi ~enelitian ~ortikul- 

tura. Dipilihnya subyek pelatihan ini adalah karena peser- 

ta pelatihan terdiri dari tenaga peneliti dan tenaga 

penunjang penelitian, serta berasal dari berbagai satuan 

kerja lingkup Badan Litbang Pertanian. Macam analisis yang 

dilakukan adalah analisis perencanaan kebutuhan pelatihan, 

pengiriman peserta pelatihan, penyediaan tenaga pelatih, 

penerapan hasil pelatihan, manfaat pelatihan dan evaluasi 



pelatihan, Untuk itu dilakukan pengumpulan data primer dan 

sekunder . 
Basil Analisis 

Basil analisis menunjukkan hal-ha1 sebagai berikut : 

1. Kebutuhan pelatihan di Badan b it bang pertanian dilaksa- 
nakan secara bottom up dan top down sesuai dengan tugas 

organisasi Badan Litbang Pertanian, yaitu mengacu 

kepada Rencana Induk ~enelitian Pertanian (RIPP). 

2. Pengiriman peserta untuk mengikuti pelatihan tidak 

melalui seleksi formal berdasarkan test kemampuan 

akademik me.lainkan ditunjuk langsung oleh atasannya 

berdasarkan suatu pertimbangan bagi pegawai-pegawai 

yang memenuhi persyaratan. 

3. ~ualitas tenaga pelatih cukup baik ditinjau dari segi 

pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh para 

pelatih. 

4. Sebagian besar responden (70%) menyatakan bahwa hasil 

pelatihan dapat diterapkan pada unit kerjanya, sedang- 

kan sisanya (30%) menyatakan sebaliknya, karena 1) 

materi pelatihan tidak sesuai dengan tugas sehari-hari 

dan 2) peralatan di unit kerja kurang lengkap. 

5 .  Pelatihan jangka pendek di Badan Litbang Pertanian 

memberikan manfaat baik bagi unit kerjanya maupun 

individu peserta sendiri. Dari empat atribut yang 

diukur , tiga diantaranya yaitu know1 edge, kualitas dan 

kuantitas peserta pelatihan meningkat secara sangat 

nyata. Sedang atribut attitude tidak terpengaruh/tidak 

meningkat. 

6. Evaluasi pelatihan yang dilaksanakan di Badan Litbang 

Pertanian baru mencapai taraf : 1) evaluasi terhadap 

peserta, 2) evaluasi terhadap penyelenggara pelatihan, 

3) evaluasi terhadap pelatih/instruktur. Sedangkan 

evaluasi pasca pelatihan belum dilaksanakan. 



saran-saran 

Berdasarkan hasil-hasil analisis tersebut diatas maka 

untuk penyempurnaan pelaksanaan pelatihan jangka pendek d i  

Badan Litbang Pertanian guna peningkatan efektifitas 

pelatihan, disarankan hal-ha1 sebagai berikut : 

1. ~ekanisme perencanaan kebutuhan pelatihan sebaiknya 

memakai metode bottom up. Begitu pula dalam menentukan 

kebutuhan pelatihan sebagai alternatif pertama sebaik- 

nya dilakukan dengan menggunakan metode analisis 

deduktif yang dalam ha1 ini dapat menggunakan metode T- 

NAT, sedang alternatif kedua adalah menggunakan metode 

analisis induktif. 

2. Pengiriman peserta untuk mengikuti suatu pelatihan 

sebaiknya rnelalui seleksi non formal diantara calon- 

calon yang memenuhi syarat, serta dinilai oleh tim 

khusus setelah diusulkan oleh atasan langsungnya. 

Alternatif kedua dalam seleksi peserta adalah dengan 

mengganti peranan tim khusus dengan bagian kepegawaian. 

3. Penunjukan tenaga pelatih hendaknya tetap mempertim- 

bangkan profesionalisme dari segi penguasaan rnateri, 

pengalanan dan tehnik mengajar. Apabila pada penyeleng- 

gara (Badan Diklat/Perguruan Tinggi) belum tersedia 

tenaga pelatih yang profesional untuk bidang tertentu 

yang dibutuhkan, maka tenaga pelatih termaksud dapat 

diambil dari tenaga peneliti lingkup Badan Litbang atau 

tenaga pelatih dari luar. Perlu dilakukan training for 

trainers bagi tenaga peneliti Badan Litbang yang ditun- 

juk sebagai pelatih. 

4. Agar hasil pelatihan dapat diterapkan di unit kerja 

maka materi pelatihan hendaknya disesuaikan dengan 

tugas yang dilaksanakan sehari-hari juga disesuaikan 

dengan tu juan j angka pendek maupun j angka panj ang dari 

organisasi Badan Litbang Pertanian. 



5 .  Unsur a t t i t u d e  sebaiknya dimasukkan dalam materi pelat- 

ihan guna meningkatkan sikap/perilaku peserta. Disaran- 
kan untuk memasukkan materi pengembangan potensi priba- 

di didalam setiap pelatihan. 

6.  isa am ping evaluasi pelatihan yang selama ini telah 
dilaksanakan di Badan Litbang Pertanian, perlu diadakan 

evaluasi mengenai manfaat pelatihan baik bagi peserta 

pelatihan maupun bagi unit kerjanya, yang dilaksanakan 

minimal 6 bulan setelah pelatihan selesai. Alternatif 

lain cara evaluasi dengan menilai rencana kegiatan yang 

disusun peserta dan kemudian membandingkan dengan 

realisasinya pada tiga atau empat bulan setelah pelati- 

han . 
7. Perlu penelitian lebih lanjut tentang manfaat pelatihan 

jangka pendek di Badan Litbang dengan lingkup peneli- 

tian yang lebih luas yang mencakup beberapa topik 

pelatihan jangka pendek yang dianggap representatif. 

Hal-ha1 lain yang perlu dikembangkan dalam penelitian 
lanjutan tersebut adalah : a) perlu ada kategori man- 
f aat pelatihan (bermanf aat atau sangat bermanfaat) ; b) 

atribut-atribut yang diukur disesuaikan dengan uraian 

tugas kebanyakan peserta dan topik pelatihan itu sen- 

diri; c) khusus penilaian atribut attitude dapat ditam- 

bah dengan sub atribut disiplin, ketelitian, ketangga- 

pan dan keaktifan. 


