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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Arah Pembangunan pertanian pada periode 2015-2019 adalah menciptakan
pertanian

Indonesia

yang

bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur.

Pertanian yang bermartabat artinya bahwa petani Indonesia memiliki kepribadian
luhur, harga diri, kebanggaan, serta merasa terhormat dan dihormati sebagai
petani. Pertanian mandiri dicirikan dengan adanya kebebasan dan kedaulatan
dalam segala hal terkait dengan pelaksanaan program pembangunan pertanian.
Pertanian maju tercermin dalam penerapan inovasi ilmu pengetahuan dan
teknologi yang paling baru pada masanya dan yang memiliki keunggulan,
khususnya di bidang pertanian tropika. Pertanian yang adil berkaitan dengan
pemerataan dan keberimbangan kesempatan berusahatani, politik dan jaminan
penghidupan secara horizontal, spasial, sektoral, bidang pekerjaan,
sosial.

Adapun

pertanian

yang

makmur

dicirikan

dan

oleh kehidupan seluruh

petani yang serba berkecukupan, yang merupakan hasil dari pertanian yang
bermartabat, mandiri, maju, dan adil.
Guna mencapai arah pembangunan pertanian tersebut, Kementerian Pertanian
telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Periode 2015-2019.
Dalam Renstra tersebut, telah ditetapkan Visi Pembangunan Pertanian 20152019 yaitu “Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”. Misi
yang akan ditempuh untuk mewujudkan Visi tersebut adalah: (1) Mewujudkan
Ketahanan Pangan dan Gizi; (2) Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing
Komoditas

Pertanian;

(3)

Mewujudkan

Kesejahteraan

Petani;

dan

(4)

Mewujudkan Kementerian Pertanian yang Transparan, Akuntabel, Profesional
dan Berintegritas Tinggi. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian merupakan satuan organik di Kementerian Pertanian yang
bertanggung

jawab

terhadap

pembangunan

penyuluhan

pertanian

dan

pengembangan SDM pertanian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian,
tugas

pokok

Badan PPSDMP

adalah menyelenggarakan penyuluhan dan

pengembangan sumber daya manusia pertanian. Untuk melaksanakan tugas
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pokok tersebut Badan PPSDMP menetapkan visi “Terwujudnya Sumber Daya
Manusia Pertanian yang Professional, Mandiri dan Berdaya Saing untuk
Mewujudkan Kedaulatan
Badan

Pangan

dan

Kesejahteraan

Petani”.

Misi

PPSDMP adalah: (i) Memantapkan Sistem Penyuluhan Pertanian yang

Terpadu dan Berkelanjutan; (ii) Memperkuat Pendidikan Pertanian yang Kredibel;
(iii) Memantapkan Sistem Pelatihan Pertanian, Standardisasi dan Sertifikasi
Profesi

Pertanian yang

berbasis kompetensi dan daya saing; serta (iv)

Memantapkan Sistem Administrasi

dan Manajemen yang Transparan dan

Akuntabel. Badan PPSDMP terdiri atas Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan),
Pusat Pendidikan Pertanian (Pusdiktan), Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan),
dan Sekretariat Badan. Selain itu, Badan PPSDMP didukung pula oleh Unit
Pelaksana Teknis (UPT), yaitu Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP),
Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), Balai
Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH), Balai Besar Pelatihan Pertanian
(BBPP), Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP), Balai Pelatihan Pertanian
(BPP), dan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP).
Pusat Pelatihan Pertanian sebagai salah satu unit kerja eselon II Badan
PPSDMP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis serta
penyelenggaraan pelatihan pertanian. Disamping melaksanakan tugasnya, Pusat
Pelatihan Pertanian juga sebagai Pembina Teknis UPT Pelatihan Pertanian, UPT
Pelatihan Pertanian Provinsi, Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S)
dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sektor pertanian. Dalam rangka mendukung
pencapaian visi dan misi Badan PPSDMP yang tertuang dalam rencana strategis
(Renstra) Badan PPSDMP

periode

2015-2019, Pusat Pelatihan Pertanian

merumuskan Renstra Pusat Pelatihan Pertanian yang berisi upaya- upaya
dukungan Pusat Pelatihan Pertanian terhadap pencapaian kesejahteraan petani
melalui Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian.
Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung merupakan salah satu Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor: 109/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang
organisasi dan tata kerja Balai Pelatihan Pertanian Lampung. BPP Lampung adalah
Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pelatihan, berada di bawah dan tanggung
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jawab Kepala BPPSDMP. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 20/Kpts/OT.130/J/3/10 tentang perubahan
atas lampiran surat keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian Nomor: 145/Kpts/OT.130/K/12/07 tentang Pembagian wilayah
kerja unit pelaksana teknis (UPT) pelatihan lingkup Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia maka wilayah kerja Balai Pelatihan Pertanian meliputi Provinsi
Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka Belitung. Peran strategis
BPP Lampung dalam menyiapkan sumber daya manusia pertanian melalui
pelatihan, baik itu diklat fungsional bagi aparatur dan pelatihan, teknis bagi aparatur
dan non aparatur pertanian. Dalam rangka mendukung program pembangunan
pertanian, maka kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia pertanian
baik aparatur dan non aparatur harus ditingkatkan.
B. Kondisi Umum
1.

Aspek Geografis Wilayah
Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung beralamat di Jl. Raden Gunawan
Kotak Pos 08 UNILA Bandar Lampung. Secara topografi, lokasi BPP Lampung
sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera sebagai penyangga kebutuhan pokok
Ibu Kota Negara jarak dengan Ibu Kota Negara relatif dekat transportasi darat,
laut dan udara mudah dan lancar, memiliki pelabuhan laut skala eksport-import.
BPP Lampung dalam melaksanan tugas dan fungsinya bekerjasama dengan
instansi terkait, baik Pemerintah, Swasta, maupun perorangan yaitu kerjasama
dengan Instansi

dalam penyelenggaraan pelatihan/pemanfaatan prasarana

sarana/pemanfaatan

ketenagaan

yaitu

(i)

Pemerintah

Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan; (ii) Badan Usaha Milik Negara; (iii)
Persero/Perusahaan Terbatas; Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan); (iv)
Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta; (v) Sekolah Menengah Umum/Kejuruan
Negeri dan Swasta. Dalam penyusunan Rencana Strategis tahun 2015 - 2019
diperlukan identifikasi terhadap isu-isu strategis yang saat ini berkembang
maupun isu-isu yang kemungkinan besar dalam kurun 5 (lima) tahun kedepan,
akan tetap mewarnai dinamika perkembangan peningkatan kapasitas sumber
daya manusia aparatur dan non aparatur pertanian. Hal ini untuk memberikan
perhatian dan prioritas terhadap arahan pengembangan sumber daya manusia
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aparatur dan non aparatur pertanian melalui pelatihan. Analisis terhadap isu-isu
strategis ini, dilandaskan kepada faktor global, regional dan nasional yang akan
mempengaruhi perkembangan peningkatan kapasitas sumber daya manusia
aparatur dan non aparatur pertanian. Adapun isu strategis pembangunan
pertanian yaitu: (i) Kecukupan produksi komoditas strategis (padi, jagung,
kedelai,

tebu,

ketergantungan

sapi,

cabai

impor;

(ii)

dan

bawang

Peningkatan

merah)

daya

saing

serta

pengurangan

produk

di

dalam

negeri/antisipasi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015,
Indonesia sebagai target pasar; (iii) Pemantapan dan peningkatan daya saing
produk; (iv) Diversifikasi pangan untuk mengurangi konsumsi beras dan tepung
terigu; dan (v) Peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan petani.
Mengacu pada isu strategis pembangunan pertanian maka pengembangan
kapasitas sumber daya manusia aparatur dan non aparatur pertanian difokuskan
kepada

kegiatan

pelatihan teknis

agribisnis

komoditas, terutama

untuk

menguasai di bidang teknonologi padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, cabai dan
bawang merah. Pelatihan teknis agribisnis komoditas yang meliputi empat
subsistem agribisnis yaitu : (i) Subsistem agribisnis hulu (off-farm) yaitu diklat
yang

berkaitan dengan sarana produksi bagi pertanian; (ii) Subsistem

produksi/usahatani (on-farm agribusiness), yaitu diklat budidaya komoditas padi,
jagung, kedelai, tebu, sapi, cabai dan bawang merah; (iii) Subsistem agribisnis
hilir (off-farm), yaitu pelatihan produk pertanian primer menjadi produk olahan,
baik produk antara maupun produk akhir; dan (iv) Subsistem lembaga
penunjang yaitu pelatihan yang berkaitan dengan penyediaan jasa agribisnis.
2.

Aspek Lahan
Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung memiliki lahan seluas 8.73 Ha. Sesuai
Pada tahun 2009 UPTD Balai Pelatihan Pertanian Lampung kembali menjadi
UPT Pusat, berubah namanya menjadi Balai Pelatihan Pertanian ( BPP )
Lampung

dengan

terbitnya

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

10/Permentan/OT.140/2/2009 tanggal 9 Februari 2009 dan diperbaharui dengan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 109/Permentan/OT.140/10/ 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung. BPP
Lampung adalah unit pelaksana teknis di bidang pelatihan pertanian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan
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Sumber Daya Manusia Pertanian, yang secara teknis di bina oleh Kepala Pusat
Pengembangan

Pelatihan

Pertanian.

BPP

Lampung

mempunyai

tugas

melaksanakan pelatihan teknis, fungsional, dan kewirausahaan di bidang
Tanaman Pangan dan Hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan non
aparatur pertanian dengan wilayah kerja 4 (empat) provinsi yaitu Propinsi
Lampung,

Sumatera

Selatan,

Bangka

Belitung,

dan

Bengkulu.

Dalam

menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan secara teknis dibina oleh
Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.
Pengembangan kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian periode 2010 - 2014
dilaksanakan melalui empat pilar Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian yaitu: (1)
Pemantapan

Kelembagaan

Pelatihan

Pertanian;

(2)

Peningkatan

Ketenagaan

Pelatihan; (3) Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian; (4) Pengembangan
Program dan Kerjasama Pelatihan. Capaian kinerja Pemantapan Sistem Pelatihan
Pertanian yang dihasilkan pada periode tersebut adalah 100,44 %. Dalam rangka
mendukung mutu penyelenggaraan pelatihan telah ditingkatkan kompetensi tenaga
Widyaiswara dan tenaga kediklatan lainnya sejumlah 165 orang. Dalam mendukung
program empat sukses pembangunan pertanian dan reformasi birokrasi telah dilatih
sejumlah 10.263 orang, yang meliputi 6.570 orang aparatur pertanian dan 3.693 orang
non aparatur pertanian. Selain itu meningkatkan jejaring kerjasama Diklat dan
meningkatkan citra balai telah terjalin kerjasama dalam negeri (pemerintah dan swasta)
sebanyak 22 kegiatan diklat. Jumlah Anggaran Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan
Pertanian selama periode 2010-2014 sebesar Rp 69.957.293.526,- (Enam puluh
sembilan milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu
lima ratus dua puluh enam rupiah) dengan capaian kinerja anggaran seperti pada
lampiran 1.

Berdasarkan capaian kinerja periode 2010 - 2014 dan mengacu pada Rencana
Strategis (Renstra) Puslatan 2015 - 2019, perlu disusun Renstra Balai Pelatihan
Pertanian (BPP) Lampung 2015 - 2019. Renstra ini memuat kegiatan yang dilengkapi
dengan sasaran, indikator, target, dan alokasi pendanaan yang akan dilaksanakan BPP
Lampung dalam menjalankan fungsi manajemen, koordinasi, dan tugas teknis lainnya
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dalam periode pembangunan tahun 2015 - 2019 yang selanjutnya sebagai acuan
Rencana Kerja Tahunan (RKT).
C. Potensi dan Permasalahan
1. Potensi
a. BPP Lampung menyelenggarakan fungsi antara lain: (i) Pelaksanaan
penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian; (ii)
Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur; (iii)
Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura
dataran rendah bagi aparatur dan non aparatur dalam dan luar negeri; (iv)
Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang tanaman pangan dan hortikultura
dataran rendah bagi aparatur dan non aparatur; (v) Pelaksanaan uji
kompetensi di bidang pertanian; (vi) Pelaksanaan penyusunan paket
pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
dan (vii) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian
swadaya.
b. Penghasil Bahan Pangan Nasional
Padi (Lampung dan Sumsel), jagung, ubi kayu, gula, daging (sapi dan
kambing) dan komoditas perkebunan (kopi, lada, karet, dan kakao)
c. Memiliki Kelembagaan P4S sebanyak 101 unit. dengan klasififikasi sebagai
berikut: (i) Kelas Utama 4 unit; (ii) Kelas Madya 21 unit; dan (iii) Kelas
Pemula 76 unit. P4S tersebut tersebar di 4 (empat) Propinsi wilaya kerja
BPP Lampung. Memiliki Badan Diklat Daerah Provinsi dan UPTD Balai
Pelatihan Pertanian Daerah (sejenisnya).

BPP Lampung dalam melaksanan tugas dan fungsinya bekerjasama dengan
instansi terkait, baik Pemerintah, Swasta, maupun perorangan yaitu kerjasama
dengan

Instansi

sarana/pemanfaatan

dalam

penyelenggaraan

ketenagaan

yaitu

diklat/pemanfaatan
(i)

Pemerintah

prasarana
Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan; (ii) Badan Usaha Milik Negara; (iii)
Persero/Perusahaan Terbatas; Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan); (iv)
Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta; (v) Sekolah Menengah Umum/Kejuruan
Negeri dan Swasta.
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2. Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian dalam
rangka peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dan non aparatur
pertanian adalah sebagai berikut :
a. Masih terbatasnya tenaga kediklatan antara lain;
- Jumlah dan jenis spesialissasi tenaga fungsional (Widyaiswara)
- Jumlah dan tingkat pendidikan bagi fungsional umum (Staf)
Widyaiswara pada BPP Lampung saat ini berjumlah 16 orang dengan rincian
: 4 orang spesialisasi budidaya tanaman, 3 orang spesialisasi penyuluhan, 3
orang spesialisasi pasca panen dan teknologi hasil pertanian, 4 orang sosial
ekonomi pertanian,1 orang pengolahan limbah pertanian dan 1 orang
spesialisasi mekanisasi pertanian, dari jumlah tersebut diatas masih
dibutuhkan widyaiswara dengan latar belakang pendidikan: hama penyakit 2
orang, mekanisasi pertanian 1 orang dan pengelolaan limbah pertanian 1
orang.
Tenaga pelatihan yang ada sampai saat ini sebagian besar masih
berpendidikan dibawah SLTA = 41,9 %, sedangkan yang berpendidikan,
S1= 34,1 % dan S2 = 9,9 % dan yang berpendidikan dibawah SLTA = 14,1
%. Data sebaran tenaga kediklatan BPP Lampung dapat dilihat pada
lampiran 2, 3, 4, 5, dan 6.
b. Widyaiswara belum tersertifikasi kompetensinya;
c. Belum tersedianya sarana Diklat :
- Laboratorium : kultur jaringan, pangan, hama penyakit tumbuhan, tanah,
mikrobiologi dan informasi teknologi (IT);
- Volume dan jenis sarana prasarana yang dimiliki masih konvensional.
d. Belum memiliki ISO 14000 tentang penanganan lingkungan (limbah);
e. Belum terakreditasi lembaga pelatihan;
f. Terbatasnya data kebutuhan jenis dan jumlah kompetensi sumber daya
manusia pertanian yang menjadi target sasaran diklat;
g. Belum semua permasalahan kompetensi sumber daya manusia pertanian
terfasilitasi pelatihannya;
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h. Kegiatan pelatihan belum semua berbasis kawasan;
i. Kerjasama pelatihan belum didukung oleh komponen biaya yang sesuai;
j.

Belum semua kapasitas kelembagaan P4S refresentatif untuk pelaksanaan
pelatihan.

D. Isu Strategis
Dalam penyusunan Rencana Strategis tahun 2015 - 2019 diperlukan identifikasi
terhadap isu-isu strategis yang saat ini berkembang maupun isu-isu yang
kemungkinan besar dalam kurun 5 (lima) tahun kedepan, akan tetap mewarnai
dinamika perkembangan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan
non aparatur pertanian. Hal ini untuk memberikan perhatian dan prioritas terhadap
arahan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur pertanian
melalui pelatihan. Analisis terhadap isu-isu strategis ini, dilandaskan kepada faktor
global, regional dan nasional yang akan mempengaruhi perkembangan peningkatan
kapasitas sumber daya manusia aparatur dan non aparatur pertanian. Adapun isu
strategis pembangunan pertanian yaitu: (i) Kecukupan produksi komoditas strategis
(padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, cabai dan bawang merah) serta pengurangan
ketergantungan impor; (ii) Peningkatan daya saing produk di dalam negeri/antisipasi
pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, Indonesia sebagai target
pasar; (iii) Pemantapan dan peningkatan daya saing produk; (iv) Diversifikasi
pangan untuk mengurangi konsumsi beras dan tepung terigu; dan (v) Peningkatan
pendapatan dan peningkatan kesejahteraan petani. Mengacu pada isu strategis
pembangunan pertanian maka pengembangan kapasitas sumber daya manusia
aparatur dan non aparatur pertanian difokuskan kepada kegiatan Diklat teknis
agribisnis komoditas, terutama untuk menguasai di bidang teknonologi padi, jagung,
kedelai, tebu, sapi, cabai dan bawang merah.
Diklat teknis agribisnis komoditas yang meliputi empat subsistem agribisnis yaitu :
(i) Subsistem agribisnis hulu (off-farm) yaitu diklat yang berkaitan dengan sarana
produksi bagi pertanian; (ii) Subsistem produksi/usahatani (on-farm agribusiness),
yaitu diklat budidaya komoditas padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, cabai dan bawang
merah; (iii) Subsistem agribisnis hilir (off-farm), yaitu Diklat produk pertanian primer
menjadi produk olahan, baik produk antara maupun produk akhir; dan (iv)
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Subsistem lembaga penunjang yaitu diklat yang berkaitan dengan penyediaan jasa
agribisnis.
Isu strategis Pusat Pelatihan Pertanian BPPSDMP yaitu : (i) Berlakunya pasar
tunggal di kawasan ASEAN (MEA), membutuhkan SDM pertanian yang kompeten
dan berkarakter; (ii) Penerapan teknologi pertanian melalui penyelenggaraan diklat
yang profesional dan berdaya saing; (iii) Peningkatan pelayanan prima dan bertaraf
internasional.
1. Berlakunya pasar tunggal di kawasan ASEAN membutuhkan SDM
pertanian yang kompeten dan berdaya saing.
Pembentukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 yang
dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sangat dibutuhkan untuk
memperkecil

kesenjangan

antara

negara-negara

ASEAN

dalam

hal

pertumbuhan perekonomian para anggotanya. Bagi Indonesia sendiri, MEA akan
menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung
berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada
peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan Produk Domestik
Bruto (PDB) Indonesia. Riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO
menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang
besar. Selain MEA dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, hal ini juga
dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara.
Pada 2015 mendatang, ILO merinci bahwa permintaan tenaga kerja profesional
akan naik 41% atau sekitar 14 juta. Sementara permintaan akan tenaga kerja
kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta, sementara tenaga kerja level
rendah meningkat 24% atau 12 juta. Untuk itu pengembangan kapasitas sumber
daya manusia aparatur dan non aparatur pertanian harus difokuskan pada
pelatihan yang bersertifikat baik untuk sertifikasi profesi maupun sertifikasi
keahlian dengan mengacu pada Standar Kompetensi Nasional Indonesia
(SKKNI) sehingga para purnawidya bisa bersaing di kawasan Asia Tenggara.
2. Percepatan penerapan teknologi pertanian melalui diklat yang profesional
dan berdaya saing serta pengembangan Agro Techno Park (ATP)
Dalam rangka pemantapan dan peningkatan daya saing produk dan nilai tambah
komoditas pertanian perlu didukung teknologi pertanian modern. Teknologi
pertanian yang berkembang saat ini disebarluaskan melalui proses diklat atau
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permagangan. Untuk mengoptimalkan penerapan teknologi pertanian dilakukan
melalui

diklat

yang

profesioanal

dan

berdaya

saing.

Disamping

itu

penyebarluasan teknologi ke masyarakat luas dapat melalui pengembangan
ATP di balai yang sekaligus sebagai sarana pembelajaran peserta diklat. Agro
Techno Park merupakan kawasan berdimensi pembangunan ekonomi dengan
sentra ilmu pengetahuan dan teknologi dengan sentra ilmu pengetahuan dan
teknologi

yang

mendukung

percepatan perkembangan inovasi

pertanian.

Pengembangan kawasan berbasisi teknologi ini diharapkan dapat diandalkan
sebagai motor penggerak bagi pembangunan pertanian di Indonesia. Kawasan
berbasis

teknologi

pertumbuhan

diharapkan

pembangunan

mampu

menjadi

pertanian

yang

pusat

dan

mumpuni

pendorong

serta

mampu

meningkatkan daya saing seluruh pelaku dan stackeholder di bidang pertanian
baik

di

dalam dan luar negri. Kemampuan bersaing ini lahir melalui

pengembangan prodak unggulan yang berkompetitif di pasar domestik maupun
global, yang didukung SDM unggul, riset dan teknologi, informasi serta
keunggulan pemasaran produk – produk pertanian.
3. Peningkatan pelayanan prima menuju Balai Pelatihan bertaraf Internasional
Dalam

rangka

meningkatkan

pelayanan

prima

Balai

Pelatihan bertaraf

internasional harus memenuhi kriteria sebagai berikut : (i) pelayanan tim
pelaksana diklat yang mempunyai kemampuan untuk memfasilitasi seluruh
kegiatan diklat dengan prinsip pelayanan prima; (ii); Pelayanan proses mengajar
dan belajar terutama dari tenaga fasilitator (kompetensi materi, spesialisasi dan
pengalaman) sesuai dengan kebutuhan diklat; (iii) Penyedia tempat praktek
sesuai kebutuhan diklat; (iv) Penyedia sarana prasarana yang menjamin proses
diklat sesuai dengan kebutuhan; dan (v) Penyedia akomodasi dan konsumsi
yang memenuhi harapan kebutuhan diklat.
Untuk mengembangkan balai pelatihan yang bertaraf nasional dan internasional
dibutuhkan widyaiswara yang berkualitas sesuai dengan kompetensi dan
spesialisasi yang dibutuhkan dalam mendukung tupoksinya. Sesuai dengan
Peraturan Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2008 tentang standar kompetensi
widyaiswara, kompetensi yang harus dimiliki oleh widyaiswara meliputi: (i)
kompetensi

pengelolaan

pembelajaran;

(ii)

kompetensi

kepribadian; (iii)

kompetensi sosial; dan (iv) kompetensi substantive. Sedangkan penetapan
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spesialisasi

widyaiswara

mengacu

pada

petunjuk

pelaksanaan

(Juklak)

standardisasi tenaga kediklatan pertanian nomor 08/Permentan/OT.140/J/12/11.
Balai pelatihan yang mempunyai kekhasan pertanian diwajibkan memiliki 8 jenis
spesialisasi yaitu : (i) Budidaya tanaman; (ii) Pengelolaan limbah tanaman; (iii)
Hama dan Penyakit tanaman; (iv) Konservasi lahan dan klimatologi; (v)
Mekanisasi pertanian; (vi) Pasca panen dan teknologi hasil pertanian; (vii) Sosial
ekonomi pertanian; dan (viii) Penyuluhan pertanian. Untuk mewujudkan balai
pelatihan yang berdaya saing, peningkatkan kompetensi Widyaiswara dan
tenaga kediklatan lainnya dapat ditempuh melalui magang, diklat, studi banding,
workshop, seminar, melanjutkan studi S2, dan melanjutkan studi S3.
4. Kedaulatan Pangan membutuhkan dukungan program yang sinergi antar
stakeholder
Petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan, dimana petani
adalah produsen pangan sekaligus kelompok konsumen pangan terbesar.
Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan secara mandiri
dan juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan
pangan mereka sendiri. Salahsatu upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan
serta meningktkan produktivitas dan kualitas ketahanan pangan masyarakat
adalah melalui pemberdayaan petani secara terpadu. Dalam rangka mendukung
pencapaian sasaran kemandirian pangan, Dalam rangka mendukung Gerakan
Pemberdayaan Petani Terpadu (GPPT), BPP Lampung melaksanakan Pelatihan
Teknis bagi Fasilitator, Pelatihan – pelatihan Tematik dan Pemberdayaan P4S.
5. Regenasi Petani
Menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian ditunjukan melalui adanya
penurunan jumlah rumah tangga petani dalam kurun waktu 10 tahun (20032013) sebesar 5,10 juta (16 persen). Rumah tangga petani di Indonesia pada
2003 berjumlah 31,23 juta dan menurun menjadi 26,14 juta pada 2013 (BPS,
2014). Jumlah rumah tangga petani menurun dikarenakan tenaga kerja yang
beralih ke sektor lain lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja baru di
sektor pertanian. Selain itu, rendahnya minat petani untuk berkelompok
mengakibatkan lemahnya

posisi

tawar petani, dikarenakan petani yang

berusahatani secara individu akan berada di pihak yang lemah dengan luas
garapan kecil dan terpencar serta kepemilikan modal yang rendah yang
berdampak pada lemahnya usaha tani dan pendapatan petani. Kondisi saat ini
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menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian tergolong
rendah. Hal ini direfleksikan dari kondisi penyerapan tenaga kerja sektor
pertanian yang tidak sebanding dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang
disumbangkan 11,14% pada Triwulan II tahun 2015 (BPS, 2015). Di sektor lain
dalam hal penyerapan tenaga kerja tidak sebesar sektor pertanian. Gambaran
produktivitas yang rendah tersebut di atas disebabkan beberapa faktor antara
lain tingkat pendidikan, penguasaan teknologi, kompetensi, ketersediaan sarana
dan prasarana, akses pasar, dan permodalan.
Sampai dengan saat ini perbandingan tenaga kerja sektor pertanian dan sektor
lain, didominasi oleh para petani yang kurang memiliki keahlian (unskilled
farmers), sedangkan sektor lain telah memiliki keahlian tertentu. Berdasarkan
data BPS (Agustus, 2016), persentase rata-rata perkembangan tenaga kerja di
sektor pertanian pada periode 2014– 2016 didominasi oleh kelompok umur
diatas 60 tahun dan persentasenya cenderung meningkat. Di sisi lain, tenaga
kerja pertanian kelompok umur produktif (20 – 54 tahun) persentasenya
menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa minat tenaga kerja kelompok usia
produktif terhadap sektor pertanian semakin menurun. Sektor pertanian semakin
kurang diminati oleh pekerja usia muda (persentase pekerja berumur 15-24
tahun

di

sektor

pertanian

relatif

semakin

menurun),

dikarenakan oleh

penghasilan rata-rata tenaga kerja di sektor pertanian yang lebih rendah dari
pada sektor industri dan jasa. Generasi muda lebih tertarik pada sektor industri
dan jasa yang pada umumnya lebih menjanjikan jenjang karir yang lebih pasti.
Hal ini secara tidak langsung merupakan gambaran bahwa sebagian petani tidak
menghendaki generasi penerusnya menjadi petani juga.
Jika kondisi ini dibiarkan terus, maka pada masa yang akan datang
dikhawatrikan akan kekurangan tenaga kerja pertanian. Tren aging agriculture
sudah mulai terlihat pada sektor pertanian yaitu tenaga kerjanya sudah
menunjukkan komposisi penduduk usia lanjut semakin besar. Kondisi tersebut
sudah banyak terjadi seperti yang dikemukakan oleh Collier (1996) dalam Iwan
Setiawan (2007) menurut penelitian di pedesaan Jawa yaitu suatu perubahan
utama dalam pertanian Jawa berupa kekurangan buruh tani yang lebih besar,
bahkan di daerah berpenduduk sangat padat. Kekurangan ini terjadi karena
ketertarikan orang ke pekerjaan lebih menarik di daerah urban dan perasaan
orang-orang muda yang berpendidikan menengah yang tidak tertarik bekerja
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sebagai petani. Kondisi tersebut sudah terasa pada saat ini, dimana untuk
mendapatkan tenaga kerja (buruh) di sektor pertanian sudah sulit.
Data BPS Tahun 2016 menunjukkan bahwa persentase tenaga kerja pertanian
menurut tingkat pendidikan masih didominasi oleh tingkat pendidikan sekolah
dasar, sedangkan yang terendah adalah tenaga kerja pertanian dengan tingkat
pendidikan diploma. Hal ini disebabkan oleh rendahnya minat tenaga kerja yang
berpendidikan tinggi untuk bekerja di sektor pertanian, dikarenakan upah yang
diterima di sektor pertanian belum sebanding dengan tingkat pendidikan.
Tenaga kerja sektor pertanian masih didominasi oleh tingkat pendidikan SD
kebawah merupakan salah satu penyebab rendahnya produktivitas tenaga kerja
pertanian

dikarenakan

proses

adopsi

inovasi

terhambat

oleh

tingkat

pengetahuan dan keterampilan. Data ketenagaakerjaan pertanian (petani)
secara

nasional

berdasarkan Survei

Angkatan Tenaga

Kerja

Nasional

(SAKERNAS), dari tahun 2010 s.d. 2014, bila diperhatikan jumlah tenaga kerja
pertanian secara nasional berdasarkan wilayah, menunjukan bahwa tenaga
kerja yang berada dan bekerja di wilayah perdesaan lebih banyak jika
dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di wilayah perkotaan.
Jumlah tenaga kerja di perdesaan periode tahun 2014-2016 mengalami
penurunan, hal ini diasumsikan karena perkembangan teknologi yang memicu
tenaga kerja di perdesaan bermigrasi untuk mengadu nasib di perkotaan. Hal
tersebut juga menunjukkan bahwa tenaga kerja pertanian di kota mengalami
peningkatan diiringi dengan penurunan tenaga kerja pertanian di perdesaan
dikarenakan telah terjadi urbanisasi dan beralihnya profesi tenaga kerja dari
petani di desa menjadi pekerja di kota. Selain itu, data BPS antara tahun 2008
sampai tahun 2012, rata-rata pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian
mengalami penurunan. Penurunan terbesar terjadi pada kelompok umur
pemuda, yaitu antara usia 15 sampai 29 tahun dengan rata-rata pengurangan
9,10% per tahun.
Penghasilan rata-rata tenaga kerja di sektor pertanian yang lebih rendah
daripada sektor industri dan jasa, menjadi faktor utama penyebab sektor
pertanian kurang diminati. Generasi muda lebih tertarik dengan sektor industri
dan jasa yang pada umumnya lebih menjanjikan jenjang karir yang lebih pasti.
Kondisi ini diperparah dengan besarnya konversi lahan pertanian yang dapat
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menyebabkan usaha pertanian tidak mencapai skala ekonomis. Selain itu
banyak generasi muda dari rumah tangga petani yang tidak memiliki
pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan agribisnis, termasuk dari sisi
kemampuan manajerial. Dalam rangka mendukung Regenerasi Petani, BPP
Lampung melaksanakan kegiatan pelatihan Agriculture Training Camp (ATC),
Pelatihan Kewirausahaan dan Inkubasi bagi Petani Muda.

14 RENSTRA BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG

BAB II
ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN

Dalam rangka mengembangkan kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian,
perlu dilakukan analisis kondisi internal maupun eksternal yang selanjutnya akan
digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja 2015-2019.
Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (Strength) dan
kelemahan (Weakness). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang
(Opportunity) dan tantangan (Threath).
A. Kekuatan
1. Sumber Daya Alam (SDA)
Memiliki lokasi yang strategis sebagai pintu gerbang pulau Sumatra, mempunyai
4 (empat) Provinsi wilayah kerja. 2 (dua) Provinsi menghasilkan Pangan
Nasional (Lampung dan Sumatera Selatan) dan 2 (dua) Provinsi lainnya
penghasil perkebunan dan pertambangan (Bengkulu dan Bangka-Belitung)
daerah wisata, dekat Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintahan, Pasar dan
Transportasi mudah.
2. Sumber Daya Manusia (SDM)
Jumlah Pegawai Balai Pelatihan Pertanian Lampung berjumlah 95 pegawai yang
terdiri dari: struktural sebanyak 4 orang; fungsional widyaiswara sebanyak 16
orang; fungsional umum sebanyak 49 orang; THL sebanyak 26 orang. Data
pemetaan pengembangan tenaga kediklatan yang dibutuhkan oleh BPP
Lampung tahun 2015 – 2019 terlampir pada lampiran 7.
3. Kelembagaan
Pengalaman sejak tahun 1985; Memiliki Sertifikat ISO 9001:2008; Sistem
manajemen mutu pelayanan sudah tertata (ada Prosedur mutu dan SOP); 4
(empat) Diklat Terakreditasi; Satlak Pengendalian Internal (SPI), berprestasi
tingkat Kementerian Pertanian; Salah satu Unit Kerja berpredikat Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK); meraih penghargaan kelembagaan P4S terbaik II di kelas
madya dan terbaik II dikelas pemula pada tahun 2013, pada tahun 2014
penghargaan kelembagaan P4S terbaik I dan II pada kelas Madya tingkat
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nasional. Menyelenggarakan kerjasama di bidang diklat untuk 4 (empat) wilayah
kerja Balai Pelatihan Pertanian Lampung diantaranya Provinsi Lampung,
Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka Belitung.
4. Teknologi
Penguasan Teknologi terapan: Budidaya Tanaman (pangan, hortikultura, dan
perkebunan), pengolahan hasil pertanian dan pengolahan limbah pertanian.
Dukungan teknologi informasi dalam manajemen (SIMPEG, ESIPP, SABMN,
SAK, PMK 249), dan internet.
5. Sarana Prasarana
a. Sarana Mess: sebanyak 6 Gedung kapasitas 137 orang; Asrama Pepadun
(Ac) kapasitas 80 orang, asrama (Non Ac) kapasitas 136 orang; Ruang
Kelas sebanyak 7 Lokal kapasitas 210 orang; Gedung Aula kapasitas 250
orang; Gedung Perpustakaan;
b. Sarana Praktek: Laboratorium Pengolahan Hasil, Screen House, Kubung
Jamur, Pabrik Mini Tapioka, dan Pabrik Pengolahan Pupuk Organik, Biogas,
Rumah Pangan Lestari, dan Lahan Praktek. Data pemetaan pengembangan
sarana prasarana BPP Lampung dapat dilihat pada lampiran 8.
6. Tersedianya Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) berjumlah
101 unit yang tersebar di 4 (empat) Propinsi wilayah kerja BPP Lampung. Data
Kelembagaan P4S di wilayah kerja BPP Lampung dapat dilihat pada lampiran 9.
7. Metodologi
a. Memiliki 4 (empat) jenis program pelatihan yang terakreditasi oleh Lembaga
Administrasi Negara (LAN);
b. Mempunyai keahlian dalam menyelenggarakan pelatihan teknis dibidang
tanaman pangan, fungsional untuk penjenjangan karir penyuluh pertanian
dan Rumpun Ilmu Hayat (RIHP) Pertanian;
c. Mempunyai sarana dan prasarana utama pelatihan,
yaitu :


Terdapatnya 2 (dua) unit instalasi laboratorium yaitu laboratorium THP
tanaman pangan dan laboratorium hasil THP tanaman pangan



Screen house dan lahan praktek;
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Sarana kelas untuk melaksanakan kegiatan pelatihan secara pararel 4 –
5 kegiatan;



Asrama dengan kapasitas 204 orang dan ruang makan dengan
kapasitas 200 orang;



Fasilitas sport center.



Gerai /outlet dan SPA Herbal

d. Kompetensi widyaiswara di berbagai ilmu pertanian yang berasal dari
institusi pendidikan dalam dan luar negeri baik secara formal atau
informal;
e. Pola, desain dan metodologi pelatihan yang tepat sesuai kebutuhan
sasaran calon peserta

dengan inovasi

teknologi

atau berbasis

elektronik;
f.

Jejaring kerjasama yang baik dengan lembaga, instansi, praktisi dan
petani sukses, digunakan sebagai lokasi praktek lapangan maupun
magang serta narasumber/fasilitator/instruktur;

g. Sebagai tempat uji kompetensi (TUK) sertifikasi profesi bagi penyuluh
pertanian/PP – PNS dan sertifikasi bagi petani.
h. Mempunyai

tenaga

penyelenggara

Diklat

yang

tersertifikasi

management of training (MOT) dan training of course (TOC) oleh
Lembaga Administrasi Negara (LAN);
i.

Memiliki kualitas manajemen keDiklatan terstandar internasional (ISO
9001:2008) yang akan diarahkan kepada versi ISO 9001:2015:

j.

Penggunaan website/ inovasi teknologi sudah merata di Balai sehingga
memungkinkan untuk pengembangan Pelatihan berbasis Informasi
Teknologi (IT).

B. Kelemahan
Balai

Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung

memiliki

peran strategis untuk

mewujudkan keberhasilan peningkatan aparatur dan non aparatur melalui diklat
pertanian. Namun, kondisi umum saat ini masih menghadapi permasalahan, yaitu:
1. Kurangnya jumlah dan kompetensi widyaiswara serta tenaga kediklatan lainnya,
sehingga belum dapat menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur
dan non aparatur di wilayah kerja.
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2. Belum seluruh program diklat mengacu pada Competency Based Training (CBT)
Permentan 49 Tahun 2011.
3. Belum seluruh program diklat mengacu pada benefit dan impact.
4. Pogram evaluasi baru sampai ketingkat outcome belum mencapai tingkat benefit
dan impact.
5. Belum seluruh diklat didasarkan pada pembangunan kawasan sehingga kurang
memberikan dampak signifikan.
6. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran.
7. Belum seluruhnya terjalin hubungan timbal balik (feed back) antara balai dan
atasan purnawidya dalam penerapan materi hasil diklat.
8. Masih terbatas diklat yang sudah terakreditasi.
9. Belum seluruh tenaga kediklatan mengikuti MOT dan TOC.
10. Sinkronisasi program antara eselon I belum maksimal.
11. Belum memiliki laboraturium terpadu (Kultur jaringan, kimia pangan, tanah dan
hama penyakit).
12. Belum memiliki laboraturium IT.
13. Belum optimalnya promosi terhadap potensi Balai dalam menjaring kerjasama.
14. Terbatasnya sarana prasarana yang dapat mengakibatkan proses belajar
mengajar maupun transfer pengetahuan dan keterampilan lainnya tidak berjalan
optimal.
C. Peluang
1. Meningkatnya

kebutuhan

Diklat

bagi

SDM

Pertanian

dalam

rangka

pengembangan profesi dan karir.
2. Jumlah penduduk yang terus bertambah dan tuntutan standar kualitas produk
yang semakin tinggi.
3. Kebutuhan terhadap tenaga yang tersertifikasi oleh perusahaan yang bergerak
di sektor pertanian dalam rangka menghadapi MEA.
4. Peran

diklat

dalam

transfer

inovasi

teknologi

berbasis

IPTEK

dalam

meningkatkan kapasitas produksi, kualitas dan ragam produk sesuai kebutuhan
pasar, meningkatkan nilai tambah, menurunkan biaya produksi.
5. Kebutuhan peningkatan kompetensi pelaku utama pembangunan pertanian
dalam mengembangkan usaha taninya.
6. Lahan produktif yang belum dimanfatkan untuk pertanian.
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7. Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

D. Tantangan
1. Pemenuhan SDM Pertanian yang tersertifikasi.
2. Persaingan balai pelatihan dengan institusi sektor lain/swasta.
3. Keterkaitan antara penelitian - diklat - penyuluhan, standardisasi mutu, jejaring
(networking) dan pemenuhan kebutuhan pasar, dan pemangku kepentingan
(stakeholders).
4. Inovasi IPTEK semakin kompleks dan berkelanjutan
IPTEK bila tidak dimanfaatkan dalam pengembangan inovasi pertanian pada
akhirnya berdampak pada penurunan daya saing. Perkembangan IPTEK yang
cukup pesat jika tidak diimbangi dengan kualitas SDM Pertanian yang tinggi,
maka akan mengakibatkan keterlambatan dalam mengambil manfaat dari
kemajuan teknologi tersebut.
5. Perubahan cuaca dan Adaptasi Mitigasi Iklim
Perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi dunia pertanian karena
berdampak serius terhadap lingkungan, produktivitas pertanian dan ketahanan
pangan nasional. Disamping itu petani masih sangat minim memahami proses
adaptasi (penyesuaian) terhadap perubahan iklim yang berdampak sistematik
bagi hasil pertanian. Kurangnya informasi utuh tentang perubahan iklim dapat
menghambat optimalisasi hasil produk pertanian dalam skala makro. Sehingga,
petani kita masih sering mengalami risiko gagal panen akibat kekeringan, banjir
dan ledakan hama.
6. Ketahanan pangan dan pertumbuhan penduduk serta urbanisasi
Negara dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia berlimpah,
langkah Indonesia untuk mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan
bukanlah tanpa hambatan. Urbanisasi dan pertumbuhan penduduk membawa
dampak terhadap tata kelola bidang agro secara keseluruhan. Untuk itu, perlu
keseriusan, dedikasi, komitmen dan tanggung jawab semua pihak untuk dapat
mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional, baik untuk saat ini
dan bagi generasi penerus. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi
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serta

ketergantungan

pada

impor

pangan menimbulkan ancaman bagi

ketahanan pangan Indonesia.
7. Masuknya tenaga kerja dari luar sebagai akibat adanya MEA 2015
Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mulai berlaku 31 Desember 2015 merupakan
kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik
sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dalam hal ini dapat memunculkan resiko
bagi ketenagakerjaan Indonesia. Dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas
Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari negaranegara tetangga.
8. Alih Fungsi Lahan Pertanian
Meningkatnya pertumbuhan penduduk berdampak terhadap kebutuhan tempat
tinggal

akan

mengakibatkan

meningkatnya

alih

fungsi

lahan

pertanian,

diperlukan teknologi pertanian intensifikasi lahan pertanian guna mencapai
kedaulatan pangan.
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BAB III
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi
Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung memiliki tugas sesuai dengan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor: 109/Permentan/OT.140/ 10/2013

tanggal 09 Oktober

2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pertanian Lampung yaitu
“Melaksanakan pelatihan Fungsional bagi Aparatur, Pelatihan Teknis dan
Profesi dibidang Pertanian Bagi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian”
Dalam mendukung visi Pusat Pelatihan Pertanian yaitu “Terwujudnya Sumber
Daya Manusia Pertanian Yang Profesional, Mandiri Dan Berdaya Saing
Melalui Pelatihan Dan Sertifikasi Profesi Pertanian Untuk Mendukung
Kedaulatan Pangan Dan Kesejahteraan Petani ”. serta memperhatikan tugas
dan fungsi, potensi, capaian hasil pada periode sebelumnya, permasalahan, dan
tantangan yang ada, BPP Lampung pada periode 2015 - 2019 menetapkan visi
“Terwujudnya

SDM

Pertanian

Yang

Professional,

Mandiri

dan

Berdayasaing Melalui Pelatihan untuk Mendukung Kedaulatan Pangan dan
Kesejahteraan Petani”. Lembaga Diklat yang unggul artinya lembaga diklat yang
memiliki sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan tugas pokok dan
kekhasan (core) balai, mempunyai pengetahuan, sikap, keterampilan, motivasi,
semangat untuk

melakukan pembaharuan teknologi

dan atribut lain yang

diperlukan agar dapat berhasil dalam melaksanakan tupoksinya. Adapun pokokpokok Visi Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian dapat dilihat pada tabel 1
berikut :
Tebel 1. Pokok-pokok Visi BPP Lampung
PokokPokok Visi
SDM
pertanian
yang
Profesional

Makna Visi
Sumberdaya
manusia
pertanian
yang
memiliki
kompetensi, sesuai dengan profesi yang ditekuni, mempunyai
pengetahuan, sikap, keterampilan, motivasi dan atribut lain yang
diperlukan agar dapat berhasil
dalam pekerjaannya. (Renstra Badan PPSDMP)
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SDM
Pertanian
yang Mandiri

Sumberdaya manusia pertanian yang selalu bersikap dan
berperilaku yang lebih mengandalkan inisiatif, kemampuan dan
tanggung jawab pada diri sendiri secara konsekuen dan
menghindari dari sikap ketergantungan pada orang lain. (Renstra
Badan PPSDMP)
Sumberdaya
manusia
pertanian
yang
memiliki
SDM
Pertanian yang kemampuan
untuk menghadapi hambatan atau kemampuan
Berdaya Saing untuk meraih kesuksesan (Renstra Badan PPSDMP).
Kedaulatan
Pangan

Merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri
menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan
bagi rakyat dan yang akan memberikan hak bagi masyarakat untuk
menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi
sumberdaya lokal (Renstra Badan PPSDMP).

Kesejahteraan Merupakan kondisi hidup layak bagi petani dan
Petani
keluarganya sebagai pelaku utama pembangunan pertanian yang
diperoleh dari kegiatan di lahan dan usaha yang digelutinya
(Renstra Badan PPSDMP).
Pelatihan
Setiap usaha/upaya untuk memperbaiki performa pekerja
pada pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya atau
pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaannya (Permentan 37
Tahun 2018).
Pertanian
Kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati dengan
bantuan
teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk
menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan
dalam
suatu agroekosistem (Permentan 37
Tahun 2018).
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B. Misi
Misi Pusat Pelatiahan Pertanian adalah sebagai berikut:
1. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan ketenagaan
pelatihan;
2. Mengembangkan manajemen mutu penyelenggaraan pelatihan;
3. Menyusun dan mengembangkan SKKNI dan sertifikasi profesi SDM
pertanian;
4. Mengembangkan program pelatihan dan jejaring kerjasama
pelatihan pertanian dalam dan luar negeri
Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelatihan dalam menghasilkan SDM yang
Profesional, Mandiri dan berdayasaing untuk mendukung Kedaulatan Pangan dan
Kesejahteraan Petani. Untuk mendukung misi Puslatan tersebut di atas, maka BPP
Lampung menetapkan misi sebagai berikut :
1. Meningkatan Kompetensi tenaga Pelatihan.
2. Meningkatkan Kualitas Program Pelatihan berbasis kinerja.
3. Memberikan pelayanan prima kepada aparatur maupun non aparatur subsektor
tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah.
4. Mengembangkan program pelatihan inovatif bagi aparatur dan non aparatur
5. Meningkatkan

Pendayagunaan

sarana

dan

prasarana

pelatihan

serta

Produktivitas Instalasi Agribisnis.
6. Meningkatkan kerjasama penyelenggaraan pelatihan dalam negeri dan luar
negeri.
7. Melaksanakan

sistem

informasi,

pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan

pelatihan dan melakukan pengendalian intern yang akurat dan kredibel.
8. Meningkatkan kapasitas dan penguatan kelembagaan tani sebagai lembaga
ekonomi produktif dan berdaya saing.
9. Meningkatkan kualitas penatausahaan balai yang transparan dan akuntabel.
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E. Tujuan
Dengan memperhatikan visi dan misi Balai Pelatihan Pertanian (BPP)
Lampung, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai adalah :
1. Menguatkan kapasitas kelembagaan balai dan kelembagaan petani yang
mampu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.
2. Mewujudkan pelaksanaan pelatihan fungsional, teknis dan profesi yang
berkualitas dalam rangka mendukung swasembada dan swasembada
berkelanjutan (padi, jagung, kedelai, gula dan daging), peningkatan
produksi bawang merah, cabe merah dan kakao serta berkelanjutan bagi
aparatur dan atau non aparatur.
3. Mewujudkan

pelaksanaan

pelatihan

kewirausahaan

agribisnis

dalam

rangka mendukung peningkatan kesejahteraan petani.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pelatihan yang profesional dan
berkarakter pada kelembagaan pemerintah dan kelembagaan petani.
5. Mengembangkan manajemen penyelenggaraan pelatihan yang efektif,
efisien, transparan dan akuntabel.
6. Mengembangkan pelatihan berbasis kompetensi melalui pemanfaatan IT.
7. Mewujudkan model, pola dan teknik diklat.
8. Mengembangkan Inkubator Usaha Tani (IUT).
9. Mengembangkan program yang responsif terhadap perubahan lingkungan
strategis dan bersifat tematik.
10. Mewujudkan kerjasama dan jejaring kerjasama pelatihan pertanian dengan
Lembaga Pemerintah/Swasta/Lembaga Tani/Perorangan.
11. Mewujudkan kemandirian kelembagaan petani dalam rangka mendukung
daya saing dan kesejahteraan petani.
12. Mengembangkan jejaring kerjasama pelatihan yang memenuhi kebutuhan
pasar.
F. Sasaran Strategis
Dalam mengembangkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dan non
aparatur pertanian, BPP Lampung pada tahun 2015–2019 akan melakukan 4
(empat) kegiatan utama yang terdiri dari :
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1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian untuk
memenuhi Kebutuhan Pembangunan Pertanian
a) Terwujudnya kelembagaan pelatihan pertanian yang mampu bersaing
di tingkat Nasional;
b) Mengembangkan

prasarana

dan

sarana

diklat

dalam

rangka

transformasi balai untuk menjadi lembaga yang mampu bersaing di
tingkat Nasional dan Internasional;
c) Terwujudnya 101 unit P4S untuk menjadi lembaga pelatihan yang
mandiri

dalam

berusaha

tani,

dan

mampu

menyelenggarakan

pelatihan/permagangan berbasis IPTEK, sehingga mampu bersaing
dengan lembaga pelatihan swasta lainnya;
d) Tersusunnya 1 (satu) dokumen kelembagaan pelatihan pertanian;
e) Melakukan pembinaan IKAMAJA di wilayah kerja balai;
f) Melakukan Pengembangan Inkubator Usaha Tani (IUT);
g) Melaksanakan standarisasi dan akreditasi kelembagaan diklat;
h) Melaksanakan pelayanan sesuai dengan sistim manajemen mutu ISO
9001 : 2015 secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
i) Mengupayakan pengendalian limbah lingkungan (limbah) berstandar
ISO 14000;
j) Meningkatnya tertib administrasi dan informasi berbasisi IT.

2. Meningkatkan

Kuantitas dan Kualitas Tenaga Kediklatan yang

Profesional dan Berkarakter pada Kelembagaan Pelatihan Pertanian
a) Meningkatkan kompetensi widyaiswara sebanyak 300 orang (kumulatif)
sesuai kebutuhan program balai dan spesialisasinya dalam mendukung
program prioritas dan pengembangan kawasan pertanian;
b) Menambah 10 orang widyaiswara melalui rekruitmen baru atau alih
fungsi tugas sesuai kebutuhan spesialisasi balai;
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c) Meningkatkan kompetensi 150 orang (kumulatif) tenaga kediklatan dan
fungsional khusus lainnya secara proporsional;
d) Meningkatkan kompetensi 150 orang pengelola P4S untuk menjadi
wirausahawan

yang

mampu

bersaing

di

pasar

nasional

dan

internasional melalui penguasaan IPTEK;
e) Tersusunnya 3 (tiga) dokumen ketenagaan pelatihan pertanian.
3. Terwujudnya Sistem Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan yang
Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
a) Meningkatkan kompetensi Aparatur sebanyak 18.000 orang (kumulatif)
melalui pelatihan untuk mendukung program prioritas, pengembangan
kawasan pertanian dan bio industri berkelanjutan serta reformasi
birokrasi yang responsif gender;
b) Meningkatkan kompetensi 9.000 orang (kumulatif) non aparatur melalui
pelatihan teknis, dan diklat kewirausahaan untuk mendukung program
prioritas,

pengembangan

kawasan

pertaniandan

bio

industri

berkelanjutan serta responsif gender;
c) Menyempurnakan petunjuk teknis dan materi diklat yang mendukung
program prioritas, pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan
dan reformasi birokrasi;
d) Mengembangkan model, pola dan teknik pelatihan pertanian sesuai
dengan permintaan pasar dan tenaga kerja;
e) Mengembangkan bahan ajar pelatihan yang terakreditasi;
f) Melaksanakan pelatihan jarak jauh melalui e-training;
g) Melaksanakan pelatihan keliling (mobile training) ke lokasi sasaran
pelatihan;.
h) Mengembangkan evaluasi, pemantauan dan meningkatkan koordinasi
dan pengendalian penyelenggaraan pelatihan;
i) Tersusunnya 14 (empat belas) dokumen penyelengaraan pelatihan
pertanian.
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4. Pengembangan Jejaring Kerjasama Diklat Dalam dan Luar Negeri
a) Meningkatkan

promosi,

publikasi,

dan

sosialisasi

kelembagaan

pelatihan melalui berbagai media informasi seperti pameran, profil,
media cetak, elektronik, diorama, display, dan lain-lain;
b) Memperluas

jejaring

kerjasama

pelatihan dan/atau permagangan

dalam dan luar negeri serta sumber pembiayaannya;
c) Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama pelatihan (termasuk
standar biaya penyelenggaraan pelatihan kerjasama);
d) Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama pelatihan
dan permagangan pertanian dalam dan luar negeri dengan pihak
terkait.
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BAB IV
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan
Arah kebijakan Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung
1. Membangun

eksistensi

dan

kemandirian

lembaga

melalui

program

berorientasi pasar, pengembangan agribisnis dan optimalisasi sarana
prasarana bagi berbagai kegiatan produktif dan bernilai tinggi.
2. Pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana diklat menuju daya
saing Balai.
3. Peningkatan

kompetensi

widyaiswara

dan tenaga

pelatihan lainnya

diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang profesional dan
berkarakter.
4. Melaksanakan pelatihan dalam rangka mendukung berbasis program dan
kawasan serta berbasis bio-industri berkelanjutan.
5. Melaksanakan pelatihan berbasis standar kompetensi kerja yang berdaya
saing;
6. Pengembangan

pola

berkelanjutan,

berbasis

pelatihan yang
kawasan,

berorientasi

diklat

di

pasar, bio-industri

tempat

kerja, berbasis

kreatifitas,dan lain-lain.
7. Peningkatan peran serta dalam penguatan kelembagaan penyuluhan
pertanian Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
8. Memfasilitasi dan memberdayakan kelembagaan P4S sebagai lembaga
pelatihan swadaya bagi non aparatur khususnya petani.
9. Pengembangan jejaring kerjasama dan kemitraan dalam dan luar negeri
yang sinergi.
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B. Strategi
Strategi kebijakan pelatihan pertanian adalah meningkatkan daya saing dan
kinerja Balai Pelatihan, dengan rincian sebagai berikut :
1. Kelembagaan Pelatihan Pertanian
a. Menyusun petunjuk teknis akreditasi kelembagaan diklat;
b. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BPPSDMP dan LAN;
c. Menyusun petunjuk teknis pembinaan dan klasifikasi kelembagaan
P4S;
d. Melakukan pembinaan dan klasifikasi kelembagaan P4S;
e. Menjalin

kerjasama

dan

kemitraan

dengan

lembaga

Pemerintah/Swasta/ Perorangan;
f.

Melaksanakan pelayanan sesuai dengan sistim manajemen mutu ISO
9001:2008;

g. Melaksanakan penanganan lingkungan (limbah) yang berstandar ISO
:14000;
h. Menyusun skala

prioritas

kebutuhan pengembangan sarana dan

prasarana;
i.

Melakukan sosialisasi kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan.

2. Melakukan koordinasi dengan BPPSDMP, Dinas Instansi di wilayah Kerja
tentang Peningkatan Ketenagaan Pelatihan Pertanian
a. Menyusun Rencana Induk Pengembangan Widyaiswara;
b. Menyusun Rencana Induk Pengembangan tenaga kediklatan;
c. Menyusun Rencana Induk Pengembangan P4S.
3. Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian
a. Meningkatkan sinergitas antara BPP Lampung, Balai Diklat Daerah,
P4S, Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dalam penyelenggaraan
diklat;
b. Menyusun petunjuk teknis pola pelatihan yang berorientasi pasar dan
tenaga kerja;
c. Menyempurnakan Juknis Monev penyelenggaraan pelatihan.
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4. Pengembangan jejaring kerjasama pelatihan Dalam dan Luar Negeri
a. Memperkuat peran kehumasan;
b. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri;
c. Memanfaatkan berbagai forum pertemuan dalam dan luar negeri.
C. Kerangka Regulasi
Melengkapi kerangka regulasi yang akan disusun Puslatan tahun 2015 - 2019
yang

diarahkan

untuk

mendukung

tercapainya

sasaran

pengembangan

kapasitas aparatur dan non aparatur pertanian sebagaimana yang tercantum
dalam target Renstra BPP Lampung. Kerangka regulasi selain sebagai alat
untuk mencapai tujuan/sasaran pengembangan kapasitas aparatur dan non
aparatur pertanian, kerangka regulasi juga disusun sebagai instrumen untuk
memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak
besar terhadap pencapaian sasaran pengembangan sumber daya manusia
aparatur dan non aparatur pertanian. Regulasi yang akan disusun meliputi:
1. Payung

hukum

transformasi

kelembagaan

UPT

Pelatihan

menjadi

Lembaga pelatihan Mandiri/Badan Layanan Usaha (BLU).
2. Meningkatkan legalitas dasar hukum Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan
Inkubator Usahatani menjadi Pedoman Umum/Permentan Pengelolaan
Inkubator Usahatani.

D. Kerangka Kelembagaan
1. Meningkatkan Eselonering Balai dalam rangka memperlancar hubungan
jejaring kerja dengan institusi luar;
2. Menyusun program dan kegiatan balai 5 (lima) tahun kedepan;
3. Menyusun pemetaan pengembangan tenaga pelatihan;
4. Meningkatkan profesionalisme tenaga pelatihan;
5. Meningkatkan sarana prasarana pelatihan;
6. Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder, dunia usaha dan instansi;
dan lain.
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BAB V
PROGRAM, INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (IKK), TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Program
Badan PPSDMP tahun 2015 mengemban Program Peningkatan Penyuluhan,
Pendidikan dan Pelatihan Pertanian dan Fungsi Ekonomi. Pada tahun 2016
mengemban

2

fungsi

yaitu

fungsi

ekonomi

dan

fungsi

pendidikan.

Sedangkan 2017 sampai dengan 2019 mengalami perubahan

nomenklatur

menjadi (1) Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian; dan
(2) Program Pendidikan Pertanian. Program (1) dilaksanakan oleh Pusat
Penyuluhan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian dan Seketariat Badan
PPSDMP sedangkan Program (2) dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan
Pertanian. Perubahan struktur program, fungsi dan kegiatan disajikan pada
tabel 2.
Tabel 2. Perubahan struktur program, fungsi dan kegiatan Badan
PPSDMP
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Pusat Pelatihan Pertanian menjabarkan program tersebut melalui kegiatan
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian yang dirumuskan kedalam 5 (lima)
pilar

yaitu:

(i)

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pelatihan

Pertanian;

(ii)

Penguatan Kelembagaan Pelatihan Pertanian; (iii) Peningkatan Kompetensi
Ketenagaan Pelatihan Pertanian; (iv) Pengembangan Standardisasi dan
Sertifikasi Profesi; dan (v) Pengembangan Program dan Jejaring Kerjasama
Pelatihan
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B. Program Aksi
Pusat Pelatihan Pertanian mendukung pencapaian program aksi Badan PPSDMP
yaitu; (1) Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu (GPPT) dan (2) Regenerasi
Petani. Dalam mendukung GPPT, BPP Lampung melaksanakan Pelatihan teknis
bagi fasilitator BPP, pelatihan tematik di BPP, Pelatihan bagi Penyuluh dan
Pemberdayaan P4S. Dalam mendukung Regenerasi Petani, BPP Lampung
melaksanakan Pelatihan ATC, Pelatihan Kewirausahaan, dan Inkubasi bagi
Petani Muda.
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai acuan ukuran kinerja yang
digunakan oleh BPP Lampung dengan tujuan untuk: (1) menetapkan Rencana
Kinerja Tahunan (RKT); (2) menyampaikan rencana kerja dan anggaran: (3)
menyusun dokumen penetapan kinerja; (4) menyusun laporan akuntabilitas
kinerja; dan (5) melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai Rencana
Strategis BPP Lampung tahun 2015-2019.
IKU BPP Lampung tahun 2015-2019 meliputi:
1. Jumlah

aparatur

dan

non

aparatur

pertanian

yang

meningkat

kompetensinya;
2. Jumlah program pelatihan yang terakreditasi;
3. Jumlah

widyaiswara

dan tenaga

pelatihan lainnya

yang

meningkat

kompetensinya;
4. Jumlah program pelatihan yang terintegrasi dan sinkron dengan program
instansi terkait;
5. Jumlah P4S yang terbina dan terklasifikasi;
6. Jumlah Kelembagaan P4S yang meningkat kapasitasnya;
7. Jumlah instuktur dan pengelola P4S yang meningkat kompetensinya;
8. Jumlah kerjasama yang meningkat dan jenis pelatihan serta mitra
kerjasama baik dalam dan luar negeri;
9. Dukungan pemantapan sistem pelatihan pertanian (kegiatan, dokumen)
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Namun mulai tahun 2018, terjadi revisi pada IKU Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian, sehingga terjadi pula revisi pada IKU Pusat
Pelatihan Pertanian beserta UPT nya, berikut revisi IKU di BPP Lampung:
Tabel 3. Indikator Kinerja Utama BPP Lampung Tahun 2018-2019
No.

1.

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja
Kegiatan

Target

Meningkatnya

Indeks Kepuasan

3,75 Skala

kualitas layanan

Masyarakat (IKM) atas

Likert

publik terhadap

layanan publik BPP

(1-4)

layanan BPP

Lampung

Lampung
2.

3.

Meningkatnya

Penurunan rata-rata

kualitas

competency gap index

penyelenggaraan

(CGI) peserta pelatihan

pelatihan pertanian

pertanian

Meningkatnya

Jumlah temuan BPK

akuntabilitas kinerja

atas pengelolaan

di lingkungan BPP

keuangan BPP

Lampung

Lampung yang terjadi

22 %

0 Jumlah

berulang
Jumlah temuan Itjen
atas implementasi
SAKIP yan terjadi
berulang (5 aspek
SAKIP sesuai
Permentan RB 12
tahun 2015)
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0 Jumlah

D. Kegiatan Dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Tabel 4. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian
NO.

KEGIATAN/SUB

OUTPUT

KEGIATAN
Pemantapan

OUTCOME

Sistem

Meningkatnya

Pelatihan Pertanian

kompetensi kerja SDM
pertanian

1.

Pemantapan Kelembagaan Pelatihan Pertanian

1,1

Standarisasi

dan Terakreditasinya

akreditasi Kelembagaan

Meningkatnya

kelembagaan pelatihan.

kredibilitas
kelembagaan pelatihan
pertanian

1.2.

Pembinaan

Terbina

dan Meningkatnya

kelas

kelembagaan P4S

terklasifikasinya 101 unit kelembagaan P4S
kelembagaan P4S

1.3.

Pengembangan sarana Tersedianya
dan prasarana pelatihan

dan

sarana Meningkatnya

prasarana

yang penyelenggaraan

memadai

pelatihan pertanian

2.

Peningkatan Ketenagaan Pelatihan Pertanian

2.1

Peningkatan

Meningkatnya

kompetensi

kualitas

kerja kompetensi

Meningkatnya
kerja

300 kredibilitas

lembaga

widyaiswara dan tenaga orang widyaiswara dan diklat.
teknis kediklatan

150 orang tenaga teknis
kediklatan.

2.2

Peningkatan
kompetensi

Jumlah

300

orang Meningkatnya kapasitas

instruktur pengelola P4S dan 300 kelembagaan P4S.

dan pengelola P4S

orang

instruktur

yang

P4S

ditingkatkan

kompetensinya.
3.

Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Diklat Pertanian

3.1

Penyempurnaan
petunjuk
materi

teknis
diklat

Tersusunnya
dan Petunjuk

teknis

50 Meningkatnya

dan penyelenggaraan diklat

yang materi (modul) pelatihan
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mutu

NO.

KEGIATAN/SUB

OUTPUT

KEGIATAN
mendukung

OUTCOME

pertanian.

pembangunan
pertanian,

reformasi

birokrasi.
3.2

Penyelenggaraan Diklat Jumlah 18.000 aparatur Meningkatnya
Aparatur

pertanian

kualitas

yang aparatur

ditingkatkan
kompetensinya

dalam

memberikan pelayanan
melalui prima yang mendukung

Diklat.

4

(empat)

sukses

Pembangunan
Pertanian,

reformasi

birokrasi,
mengantisipasi
perubahan

iklim

dan

pelestarian

lingkungan,

serta responsif gender.
3.3

Penyelenggaraan Diklat Jumlah
Non Aparatur

12.780

non Meningkatnya

aparatur pertanian yang kompetensi
ditingkatkan
kompetensinya

non

aparatur (pelaku utama
melalui dan

diklat.

pelaku

usaha

pertanian)

dalam

mengembangkan
pertanian berbasis bioindustri berkelanjutan.
3.4.

Pengembangan
evaluasi,

Minimal

90% Meningkatnya

kualitas

pemantauan, pemantauan, koordinasi penyelenggaraan diklat.

koordinasi
pengendalian
penyelenggaraan

dan dan

pengendalian

penyelenggaraan
diklat dapat terlaksana

yang
berkesinambungan
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diklat

NO.

KEGIATAN/SUB

OUTPUT

KEGIATAN

OUTCOME

4.

Pengembangan Jejaring Kerjasama Diklat

4.1.

Peningkatan koordinasi, Terlaksananya
integrasi

25 terwujudnya

dan kegiatan pelatihan yang yang

sinkronisasi

pelatihan

terintegrasi

program terintegrasi dan sinkron sinkron

pelatihan

pertanian dengan

dan

dengan

program program instansi terkait

dengan instansi terkait instansi terkait
di pusat dan daerah
4.2.

Pengiriman

Terkirimnya

widyaiswara/
ahli,

tenaga widyaiswara,

petani

serta serta

penyelenggaraan
pelatihan

pelatihan

kerjasama dan

dan
jejaring

dalam kerja dalam dan luar
kerjasama negeri

(bilateral,

membangun regional

dan

membangun jejaring kerja dalam dan multilateral)

jejaring kerja dalam dan luar
luar

petani kerjasama

penyelenggaraan membangun

dalam kerangka

kerangka
dan

terbangunnya

negeri

negeri

(bilateral,

(bilateral, regional

regional

dan

dan multilateral)

multilateral)
E. Target Kinerja
Tabel 5. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian
NO

TARGET

KEGIATAN/ SUB KEGIATAN

2015

2016

2017

2018

2019

akreditasi 1

2

2

2

2

Klasifikasi 50

50

75

90

100

Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian
1.

Pemantapan Kelembagaan Pelatihan Pertanian

1.1

Standarisasi

dan

kelembagaan diklat
1.2

Pembinaan

dan

kelembagaan P4S
1.3

Pengembangan sarana dan prasarana
diklat (terlampir)
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TARGET

NO

KEGIATAN/ SUB KEGIATAN

2.

Peningkatan Ketenagaan Pelatihan Pertanian

2.1

Peningkatan

2015

kompetensi

kerja 48

2016

64

2017

80

2018

80

2019

80

widyaiswara (terlampir)
Peningkatan kompetensi kerja tenaga 30

30

35

40

45

teknis kediklatan(terlampir)
2.2

Peningkatan kompetensi instruktur dan 30

60

90

90

120

25

30

30

35

pengelola P4S
3.

Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian

3.1

Penyempurnaan petunjuk teknis, materi 20
dan bahan ajar diklat yang mendukung
pembangunan

pertanian,

reformasi

birokrasi.
3.2

Penyelenggaraan Diklat Aparatur.

2.400

3.000

3.600

4.200

4.800

3.3

Penyelenggaraan Diklat Non Aparatur.

1.200

1.500

1.800

2.100

2.400

3.4

Pengembangan evaluasi, pemantauan,

6

10

10

15

2

3

4

4

15

20

20

25

koordinasi

dan

penyelenggaraan

pengendalian
Diklat

yang

berkesinambungan.
4.

Pengembangan Jejaring Kerjasama Diklat

4,1

Peningkatan koordinasi, integrasi dan 4
sinkronisasi program diklat pertanian
dengan instansi terkait diwilayah kerja
balai

4.2. Pengiriman

widyaiswarai,

tenaga 2

kediklatan dalam kerangka kerjasama
dan membangun jejaring kerja dalam
dan luar negeri (bilateral, regional dan
multilateral)
4.3

Peningkatan

kerjasama 10

penyelenggaraan diklat di wilayah kerja
balai, nasional dan luar negri
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BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis BPP Lampung tahun 2015–2019 menggambarkan arah kebijakan
dan strategi pelaksanaan kegiatan pelatihan pertanian 5 (lima) tahun mendatang,
disusun dengan mengacu kepada: (i) hasil-hasil yang dicapai pada periode 2010 –
2014; (ii) permasalahan dan tantangan yang dihadapi; dan (iii) Rencana Strategis
Badan

PPSDMP

2015-2019

dan

Rencana

Strategis

Puslatan 2015–2019.

Penyusunan Rencana Strategis BPP Lampung tahun 2015–2019 dimaksudkan untuk
mewujudkan Terwujudnya Lembaga Diklat yang unggul dan terdepan untuk
menghasilkan

SDM

pertanian-bioindustri

yang profesional dalam mendukung pembangunan
berkelanjutan

melalui

penyelenggaraan

diklat yang

profesional dan berdaya saing, sebagai upaya dalam mendukung terwujudnya 8
(delapan) langkah pembangunan pertanian, yaitu: (i) Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Padi, Jagung, Kedelai; (ii) Peningkatan Produksi dan Produktivitas
Tebu; (iii) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Daging; (iv) Peningkatan Produksi
dan Produktivitas Cabe dan Bawang Merah; (v) Peningkatan Diversifikasi Pangan;
(vi) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Substitusi impor; (vii)
Penyediaan

bahan

baku

bioindustri

dan

bioenergi;

Kesejahteraan Petani.
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dan

(viii) Peningkatan

Lampiran 1. Capaian Kinerja Anggaran Sistem Pelatihan Pertanian 2010 - 2014
Tabel 1. Capaian Kinerja Anggaran Sistem Pelatihan Pertanian 2010-2014
CAPAIAN
NO.

TAHUN

PAGU (Rp.)

REALISASI (Rp.)

KINERRJA
(% )

1.

2010

12.452.114.000

11.310.934.744

100

2.

2011

12.776.308.000

11.770.053.746

100

3.

2012

21.403.836.000

20.906.401.552

100

4.

2013

25.538.837.000

24.706.925.890

100

5.

2014

13.647.767.000

12.629.775.927

102,2

TOTAL

85.818.888.000

69.957.293.526

10,44

Sumber: LAKIP BPP Lampung 2014.
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Lampiran 2. Potensi Ketenagaan di BPP Lampung.
Tabel 1. Sebaran Ketenagaan Berdasarkan Unit Kerja dan Pendidikan
NO. URAIAN

S3

S2

S1

D4

SM D3

D2

SMA SMP SD JML

1

-

3

1

-

-

-

-

-

-

-

4

-

2

13

1

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

4

15

-

-

-

18

6

1

44

-

-

3

-

-

1

-

20

1

1

26

9

31

-

-

2

-

38

7

2

91

9,9

34,1 1,1

-

2,2

-

41,9 7,7

2,2

100

2

3

4

5

Struktural
Fungsional
Widyaiswara
Fungsional
Khusus
Fungsional
Umum
Tenaga Harian
Lepas
TOTAL
%

-

Sumber data: Sub Bagian Tata Usaha.
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Lampiran 3. Sebaran Ketenagaan Berdasarkan Unit Kerja dan Golongan
Tabel 1. Sebaran Ketenagaan Berdasarkan Unit Kerja dan Golongan
NO.

UNIT KERJA

GOL. I

GOL. II

GOL. III

GOL. IV

JML

1

Struktural

-

-

-

4

4

-

-

8

8

16

2

Fungsional
Widyaiswara

3

Fungsional Khusus

-

1

-

-

1

4

Fungsional Umum

5

13

24

2

44

-

-

-

-

26

TOTAL

5

14

32

14

91

%

5,5

15,5

32,2

15,4

100

5

Tenaga
Lepas

Harian

Sumber data: Sub Bagian Tata Usaha 2014.
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Lampiran 4. Sebaran Ketenagaan Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 1. Sebaran Ketenagaan Berdasarkan Jenis Kelamin
JENIS KELAMIN
NO.

UNIT KERJA

1

L

P

JUMLAH

Struktural

2

2

4

2

Fungsional Widyaiswara

14

2

16

3

Fungsional Khusus

1

-

1

4

Fungsional Umum

27

17

44

5

Tenaga Harian Lepas

21

5

26

TOTAL

65

26

91

%

71,4

28,6

100

Sumber data: Database Kepegawaian Tahun 2014
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Lampiran 5. Sebaran Widyaiswara Berdasarkan Pendidikan
Tabel 1. Sebaran Widyaiswara Berdasarkan Pendidikan
NO.

UPT

1.

Spesialisasi

Budidaya

Tanaman
2.

Spesialisasi Penyuluhan

3.

Spesialisasi Sosial Ekonomi
Pertanian

4.

Spesialisasi Pasca Panen
dan Pengolahan Hasil

5.

Spesialisasi

Mekanisasi

Pertanian
6.

Spesialisasi
Limbah
TOTAL

Pengolahan

D4

S1

S2

S3

Jumlah

-

4

-

-

4

-

2

1

-

3

-

2

2

-

4

-

2

1

-

3

-

1

-

-

1

-

1

-

-

1

-

12

4

-

16

Sumber data: Database Widyaiswara BPP Lampung Tahun 2014

45 RENSTRA BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG

Lampiran 6. Sebaran Widyaiswara Berdasarkan Jabatan
Tabel 1. Sebaran Widyaiswara Berdasarkan Jabatan
NO.
1.

UPT

Pelatihan Widyais

Pertanian

Widyais Widyais

Pertama Muda

Madya

Widyais
Utama

Jumlah

Spesialisasi
Budidaya

-

1

3

-

4

1

-

1

1

3

1

1

2

-

4

dan 1

-

2

-

3

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

4

2

8

1

16

Tanaman
2.

Spesialisasi
Penyuluhan

3.

Spesialisasi Sosial
Ekonomi Pertanian

4.

Spesialisasi Pasca
Panen

Pengolahan Hasil
5.

Spesialisasi
Mekanisasi
Pertanian

6.

Spesialisasi
Pengolahan
Limbah
TOTAL

Sumber data: Database Widyaiswara BPP Lampung Tahun 2014

46 RENSTRA BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG

