
I. PENDAHULUAN

A. Lata.' Bclalmng

Kebcrhasilan suatu organisasi untuk mencapal suatu tujuan yang lclah

direncanakan an lara lain dilemukan oleh kemalllpuan dan kualitas sum bel' daya

Illanusia sebagai penggerak faktor-faklor yang lain. yailu faklor modal. malerial.

melode. sarana kerja dan pasar. Didalam Illasyarakar yang selalu berkembang.

manusia senamiasa mempunyai kedudukan yang makin penling. Salah saw upaya

yang diperlukan suatu organisasi agar dapat meningkalkan kualilas sumbcr daya

manusJa adalah dengan pelalihan dan pengembangan. Sehingga dcngan

dilaksanakannya pelatihan dan pengembangan diharapkan prodllklivilas kClja yang

dihasilkan hari ini akan lebih baik dari hari sebelumnya.

Pada umumnya produk-produk agribisnis, selama ini keunlungannya selalu

Icbih banyak dinikmati oleh para pedagang pengumpul (tengklllak) aluu pedagang

besar. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kemalllpllan, keterampilan dan

pengetahuan dari sUlllber daya Illanusia pengelolanya (pelani), disanlDing faktor

eksternal lain yang Illempengaruhinya antara lain posisi lawaI' Illenawar petani

terhadap hasil produksinya sangal lelllah, sehingga menyebabkan ketidak pastian

harga ditingkat petani. Disalllping itu hasil kebun adalah merupakan satu-salunya

sumbel' harapan hidup petani oleh sebab ilu banyak petani yang dalam Illemproduksi

hasil kebunnya tidak mengacu kepada petunjuk-pelunjuk leknis yang telah

diberikan oleh pelugas, serta pelllbinaan kebun oleh pelanipun juga sangat kurang

sehingga produktivitas kebun menjadi rendah yang berakibal mutu hasil kebunpun

rcndah. Kondisi demikian kalau dibiarkan terus Illenerus akan berdampak terhadap

kualilas dan kuantitas yang semakin lama akan semakin menurun. yang pada

akhirnya.nanti permintaan pasarpun akan menurun juga.
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Guna mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan pembinaan sumber daya

manusia (SDM). dalam hal ini petugas yang nanlinya setelah dilakukan pcmbinaan

mampu bekerja seem'a produktif. dan mampu mengamalkan/mengajarkan ilmu yang

dimiliki kepada orang lain seeara beljenjmlg hingga sampai kelingkal pelani.

Berkailan dengan hal lersebUl. akhir-akhir ini banyak le,jadi perubahan dalam

bidang leknologi. sehingga diperlukan kemampuan unluk menycsuaikan diri

lerhadap lingkungan saat ini. Oleh sebab ilU sumberdaya manusia yang atla dalam

sualu organisasi haruslah dibina agar dapal memajukan organisasi sesuai dcngan

keadaan lingkungan yang semakin modern. Pembinaan sumber daya manusia ini

dapal dilakukan melalui pengembangan yang dilakukan oleh sualU organisasi

lerhadap para karyawannya sendiri. Yang dimaksud pengembangan scndiri adalah

kegiatan yang bermaksud memperbaiki sikap, perilaku. kelerampilan dan

pengelahuan para karyawan sesuai dengan keinginan organisasi.

Dalam Kelelapan Majelis Permusyawaralaan Rakyal Republik Indonesia

Nomer II/MPRlI993 Tenlang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993

dijelaskan bahwa lujuan Pembangunan Jangka Panjang II (PJP-II) adalah sebagai

berikuI:

"Seeara umum Pembangunan Jangka Panjang II diarahkan unluk meningkalkan

kualitas manusia dan masyarakat Indonesia agar makin maju, mandiri dan sejahlera

berdasarkan Paneasila".

Proyek Pengembangan Budidaya Perkebunan Rakyal-ADBITCSSP

merupakan salah salu proyek dari beberapa proyek di lingkungan Direklorat Jenderal

Perkebunan - Departemen Kehulanan dan Perkebunan yang mengembangkan

budidaya komodili karel, leh dan jambu mele, dengan wilayah binaan yang eukup

luas dan pengelolaan dana yang eukup besar. Adapun wilayah-wilayah

pengembangannya melipuli. yaitu unluk komoditi karel lerdiri dari Propinsi

Daerah Istimewa Aceh seluas 14.000 Ha, Propinsi Dati. I Bengkulu seluas 12.500

I-1a. Propinsi Dali. I Kalimantan Selatan seluaS 24.000 Ha, Propinsi Dali. I Kali-
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mantan Timur seluas 10.000 Ha dan Propinsi Dati. I Kalimantan Tengah seluas

17.500 Ha. Untuk komoditi teh berada di Propinsi Dati. I Jawa Barat seluas 20.000

Ha dan komoditi jambu mete berada di Propinsi Dati. I Nusa Tenggara Sarat

seillas 3.000 Ha dan Propinsi Dati. I Nusa Tenggara Timur seluas 2.000 Ha.

Mengingat kondisi wilayah serla tingkat pendidikan dan kemampllan pctugas

vang berbeda-beda tentu diperlukan waktu yang cukup panjang untuk menambah

pengetahuan dan keterampilan serta merubah perilaku bahwa bekerja bllkan

merllpakan suatau beban melainkan suatu kebutuhan. Untuk menllmbllhkan

keyakinan tersebut bukan hal yang mudah dan perlu dilakukan pembinaan dan

pelatihan secat'a terus menerus. Proyek Pengembangan Budidaya Perkebllnan

Rakyal - ADBITCSSP selama ini telah melaksanakan pelatihan-pelatihan baik llnlllk

tingkat Kepala Seksi/Urusan, staff dan tingkat petani. Sehingga kesesllaian alllara

program pelalihan dengan kebutllhan peserla pelalihan haruslah didasarkan kepada

pekeljaannyan atau jabatannya. Pelatihan bagi pegawai maupun petani sangal

diperlukan, yaitu untuk meningkatkan unsur-unsur yang ada pada diri manUSIa.

dalam hal ini adalah : pengetahuan, keterampilan dan sikap. Untuk meningkatkan

kemampuan pegawai disamping pengalaman diperlukan juga pengembangan dan

pelatihan, sehingga akan memberikan kesempatan mengembangkan bakat dan

kemampuannya, yang pada akhirnya akan dapat memperbaiki dan meningkatkan

efektifitas dan efisiensi pegawai dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Oleh sebab itu sudah selayaknya kalau pegawai tersebut dikembangkan. hal ini

diperlukan agar pegawai dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Didalam menyelenggarakan program pelatihan harus dapat diciplakan suatll

kondisi yang positif agar pelaksanaan pelatihan tersebut dapat efektif, yaitu adanya

kesesuaian program dengan kebutuhan kapasitas atau kemampuan peserta untuk

menyelesaikan tugas. Kajian ulang terhadap program pelatihan sebaiknya dilakukan

guna perbaikan program pelatihan yang akan datang. Mengingat faktor penentu

keberhasilan suatu proyek adalah sumber daya manusia, untuk ilu kwalitas

sllmber daya manusia perlu ditingkatkan baik pengetahuan maupun keterampilannya
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agar dapat bekelja secara berdaya guna dan berhasil guna. Atas dasar tersebut

dipilihlah judul Geladikarya "Analisis Kebuluhan Pelalihan Pada Kepala Seksi.

Kepala Sub Bagian dan Kepala Urusan Proyek Pengembangan Budidaya Perkebunan

Rakyal ADB ".

Adapun fokus kajian adalah pada pelalihan ditingkat Kepala Seksi. Kepala Sub

Bagian dan Kepala Urusan Pacla Proyek Pengembangan Budidaya Perkebunan-ADB

Tingkat Pusat dan Propinsi Jawa Barat.

B. Pcrumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dibiclang

pelatihan bagi lingkatan Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian clan Kepala Urusan yang

tcrdapal pada Proyek Pengembangan Budidaya Perkebunan Rakyat ADB Pusat dan

Propinsi Dati. I Jawa Barat adalah: "Apakah dalam melaksanakan kegiatan pelalihan

telah diclasarkan pada anal isis kebutuhan pelatihan".

C. Tujuan Pcnulisan

Berdasarkan perumusan masalah tersebul diatas, maka penelilian ini

bertujuan untuk : "Menganalisa kebutuhan pelatihan pada Kepala Seksi. Kepala

Sub Bagian clan Kepa!a Urusan".
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