
A. Latar Belakang. 

.Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pertanian 

adalah unit kerja setingkat Eselon I di Departemen Perta- 

nian yang merupakan pelaksana tugas dibidang penelitian 

dan pengembangan pertanian yang berada dibawah Menteri 

Pertanian. 

Organisasi Badan Litbang Pertanian menurut Keppres 

No. 83 tahun 1993 dan Kepmentan No. 96 tahun 1994, terdiri 

dari 10 unit kerja eselon 11. Disamping itu masih terdapat 

unit kerja lain dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

yang dipimpin mulai dari eselon II/b, eselon 111, IV dan 

eselon V yang lokasinya tersebar diseluruh wilayah In- 

donesia. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Badan 

Litbang Pertanian dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Untuk dapat melaksanakan tugas penelitian dibidang 

pertanian Badan Litbang Pertanian memerlukan surnberdaya 

manusia yang berkualitas, baik tenaga peneliti maupun 

tenaga penunjang penelitian. Sampai dengan bulan Oktober 

1993 tercatat jumlah pegawai Badan Litbang Pertanian 

sebanyak 7.125 orang yang terdiri dari S3 (PhD) 239 orang; 

52 (Master) 639 orang; S1 (Sarjana) 1.574 orang dan < SO 

(Diploma, SMA, SMP dan SD) 4.673 orang (Lampiran 2) . 
Susunan pegawai Badan Litbang Pertanian berdasarkan jen- 

jang fungsional terdiri dari Ahli Peneliti 89 orang; 

Peneliti 194 orang; Ajun Peneliti 406 orang dan Asisten 

Peneliti 504 orang (Lampiran 3 ) -  



Pengembangan sumberdaya rnanusia yang meliputi tenaga 

pneliti dan tenaga penunjang penelitian dilaksanakan 

melalui program pelatihan dan pengembangan. Pengaturan 

program ini dikordinir oleh Komisi Pembinaan Tenaga (KPT) 

Badan Litbang Pertanian, sesuai dengan Surat Keputusan 

Kepala Badan Litbang pertanian No. OT.210.05.1990 tanggal 

9 Pebruari 1990. 

Pelatihan merupakan investasi j angka panj ang bagi 

penelitf dan tenaga penunj ang dalam unit ker j a dalam 

rangka melaksanakan tugas dan fungsi unit yang bersangku- 

tan. Oleh karena itu pimpinan unit kerja lingkup Badan 

Litbang Pertanian bertanggung jawab dalam program pelati- 

han . 
Kebutuhan pelatihan diarahkan untuk menjawab apakah 

pelatihan benar-benar diperlukan dan merupakan jalan 

keluar untuk peningkatan k i n e r j  a unit kerj a secara khusus 

dan organisasi Badan Litbang Pertanian secara urnurn. 

Dengan demikian program pelatihan di Badan Litbang 

Pertanian secara operasfonal disusun berdasarkan prioritas 

sebagai berikut : 

1. Urgensi dan manfaat pelatihan bagi kebutuhan unit 

kerja. 

7 2. Kebutuhan khusus yang akan diisi dengan adanya satuan 

kerj a baru seperti apabila terj adi atau terbentuk 

karena reorganisasi. 

3. Kemampuan kelas yang tersedia. 



yang sesuai dengan jenis pelatihan yang akan diseleng- 

garakan ? 

4. Apakah peserta yang sudah mendapatkan pelatihan jangka 

pendeki dapat menerapkan hasil pelatihan yang telah 

diperoleh pada unit kerjanya ? 

5. Dengan pelatihan jangka pendek yang telah diberikan 

kepada peserta, apakah telah memberikan manfaat bagi 

pengembangan diri peserta secara khusus, bagi unit 

kerj anya rnaupun bagi organisasi Badan b it ban^ secara 
keseluruhan ? 

6. Bagaimana program evaluasi pelatihan di Badan Litbang 

Pertanian, sehingga program pelatihan dimasa yang akan 

datang akan lebih baik dan bermanfaat bagi peserta 

maupun unit kerja ? 

C .  Tujuan dan Manfaat Studi .  

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi tersebut, maka 

tujuan geladikarya ini adalah : 

1. Menganalisa efektivitas cara dan pogram pelatihan yang 

sudah dan sedang dilakukan oleh Badan Litbang 

Pertanian yang dibiayai dari dana Proyek ARM. 

2. Menyusun saran / rekomendasi untuk perbaikan sistirn 

pelatihan dimasa yang akan datang. 

Dengan dernikian, manfaat studi ini adalah : 

1. Bagi Badan Litbang Pertanian dan Proyek ARM, studi ini 

diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi 

7 dalam pengarnbilan keputusan yang berkaitan dengan 



pengembangan pegawai. 

2. ~ebagai umpan balik bagi Badan Litbang Pertanian dan 

Proyek ARM untuk mengadakan penyernpurnaan pada sistem 

pelatihan jangka pendek untuk masa yang akan datang. 

3. ~ a g i  penulis studi ini merupakan peluang dan 

kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman 

dalam mengkaj i sistem pelatihan yang dilaksanakan oleh 

proyek bantuan luar negeri , dan khususnya pengembangan 

sumberdaya manusia dalam menerapkan konsep-konsep dan 

ketrampilan yang diperoleh selama proses belajar di 

Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor 

(MMA-IPB). Pengalaman yang diperoleh penulis dari studi 

ini akan dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan 

penulis dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai di 

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertani- 




