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KATA PENGANTAR
Rencana operasional Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta 2015-2019 disusun
sebagai kelanjutan dari Renstra BPTP 2010-2014, yang disesuaikan dengan mencermati
dinamika lingkungan baik global mapun domestik serta isu pembangunan pertanian di wilayah
DKI Jakarta. Penyusunan Renstra ini juga sesuai dengan Inpres No. 7 tahun 1999 yang
mengamanatkan setiap institusi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana
Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas Institusi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan
rencana operasional yang berfungsi sebagai penjabaran renstra bertujuan untuk
mengantisipasi perubahan dan dinamika lingkungan strategis, serta menetapkan dokumen
perencanaan strategis mencapai kinerja yang diharapkan dalam rentang waktu 2015-2019.
Penyusunan rencana operasional BPTP Jakarta 2015-1019, merupakan dokumen perencanaan
yang mengarahkan fokus program dan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan
teknologi spesifik lokasi secara efektif dan efisien dengan produk teknologi yang inovatif dan
sesuai kebutuhan di lapangan. Rencana operasional 2015-2019 mengacu pada Renstra Balai
Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertananian Badan Litbang Pertanian 20152019 maupun Renstra Kementerian Pertanian 2015–2019, serta Strategi Induk Pembangunan
Pertanian (SIPP) 2015-2045 yang sangat diwarnai pengembangan pertanian bioindustri
berkelanjutan.
Rencana operasional ditujukan sebagai acuan dalam penyusunan program pengkajian
dan diseminasi di lingkup BPTP Jakarta. Dalam implementasinya rencana operasional ini dapat
diacu secara fleksibel sesuai dengan dinamika lingkungan strategis pembangunan nasional
dan daerah serta respon stakeholder. Saya berharap rencana operasional ini dapat dijadikan
acuan kerja lingkup BPTP Jakarta. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam
penyusunan dokumen ini, saya ucapkan terima kasih dan semoga dokumen ini dapat
dimanfaatkan secara optimal.
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I.

PENDAHULUAN

Pengembangan pertanian perkotaan mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda
dengan pengembangan pertanian non perkotaan. Sejalan dengan paradigma pembangunan
nasional sektor pertanian saat ini yaitu pembangunan sistem pertanian yang berdaya saing dan
berkelanjutan, maka program pembangunan pertanian yang dicanangkan di Wilayah DKI
Jakarta adalah pengembangan pertanian perkotaan berbasis agribisnis ramah lingkungan.
Sementara itu, pada sisi teknis produksi, pertanian perkotaan dituntut untuk mengembangkan
pola pertanian on farm yang berbasis pada lahan sempit, bernilai ekonomis tinggi, dan eksotik.
Program-program Balai pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jakarta yang tercantum
dalam Rencana Strategis 2015-2019 mutlak diarahkan untuk dapat menjawab tantangan
tersebut di atas secara menyeluruh dan tuntas. Agar hal tersebut dapat berjalan dengan baik
dan memiliki sinkronisasi dengan program Kementerian Pertanian sekaligus berdaya guna bagi
pengembangan pertanian daerah, maka setiap rincian program yang tercantum dalam dokumen
Renstra BPTP Jakarta harus mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Badan
Litbang Pertanian, serta Renstrada Provinsi DKI Jakarta.
Berdasarkan batasan waktu, Renstra BPTP Jakarta bersifat jangka pendek dan
menengah yang diletakkan pada posisi jangkauan jangka panjang. Hal demikian diharapkan
akan dapat lebih operasional dalam menjawab permasalahan pengembangan pertanian di DKI
Jakarta dalam jangka pendek, namun tetap strategis dan sejalan (in-line) dengan permasalahan
pengembangan pembangunan pertanian ke depan.
Dokumen Renstra BPTP Jakarta ini terutama memuat mengenai profil Balai, khususnya
kekuatan, kelemahan, tantangan dan ancamannya; isu-isu strategis; visi dan misi;

sasaran

utama dan tujuan; program utama; dan langkah strategis dalam mencapai visi dan misi BPTP
Jakarta 2015-2019.

Penajaman dan penyesuaian Renstra 2010-2014 ini juga merespon

dinamika kebijakan dan prioritas program Badan Litbang Pertanian dalam mendukung Rencana
Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 Kementan, maka pembangunan pertanian
diarahkan untuk dapat menjamin ketahanan pangan dan energi untuk mendukung ketahanan
nasional.

Secara umum arah kebijakan pembangunan pertanian dalam RPJMN 2015-2019

antara lain:
1. Meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal
pertanian.
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2. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian.
3. Meningkatkan produksi dan diversifikasi sumber daya pertanian.
4. Pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.
5. Memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, BPTP Jakarta telah menunjukkan kiprah
nyatanya dalam menghasilkan inovasi pertanian untuk menjawab kebutuhan pengguna. Tidak
hanya model-model inovasi teknologi dan pengembangan kelembagaan, namun juga strategi
kebijakan dan penyusunan panduan operasional berbagai kegiatan.
Dokumen Renstra BPTP Jakarta ini merupakan acuan dan arahan operasional dalam
merencanakan dan melaksanakan pengkajian dan diseminasi inovasi teknologi pertanian
periode 2015-2019 secara meyeluruh, terintegrasi, dan sinergis baik internal Badan Litbang
maupun dengan stakeholder di wilayah. Penyusunan Renstra BPTP Jakarta ini, mengacu pada
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
SIPP Pertanian Bioindustri Berkelanjutan, Renstra Kementan 2015-2019, dan Renstra Badan
Litbang Pertanian 2015-2019.
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II.

KONDISI UMUM

2.1. Organisasi
Dasar hukum pembentukan BPTP Jakarta adalah Surat Keputusan Menteri Pertanian No.
350/Kpts/OT.210/6/2001 tanggal 14 Juni 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) setingkat Eselon III di lingkup
Badan Litbang Pertanian di wilayah Jakarta, BPTP Jakarta mempunyai tugas melaksanakan
pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Hal ini
didasari oleh Peraturan Menteri Pertanian

No.

20/Permentan/OT.140/3/2013 tentang

Organisasi dan Tata Laksana Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.
Dalam melaksanakan tugasnya, BPTP menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna
spesifik lokasi;
b. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik
lokasi;
c. pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan
materi penyuluhan;
d. penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan
hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik
lokasi;
e. pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi
pertanian tepat guna spesifik lokasi;
f.

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPTP Jakarta berkoordinasi dengan Balai Besar
Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP).
BPTP Jakarta memiliki kebijakan mutu dalam pelaksanaan tugasnya. Kebijakan mutu
tersebut terdiri dari:
1. Meningkatkan kapasitas, profesionalisme, kompetensi sumber daya manusia dan inovasi.
2. Mengoptimalkan kerjasama, kemitraan dan promosi pengkajian teknologi pertanian.
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3. Menerapkan,

memelihara,

mengkomunikasikan

dan

meningkatkan

kinerja

sistem

manajemen mutu sesuai persyaratan ISO 9001 : 2008.
4. Melakukan peninjauan ulang secara berkala sistem manajemen mutu untuk melakukan
perbaikan yang berkelanjutan.
Secara struktur, BPTP Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan didukung oleh
Sub Bagian Tata Usaha serta Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian. Ketiga bagian
tersebut, secara fungsional didukung oleh tiga Kelompok Pengkaji (Kelji), yakni Sumberdaya,
Budidaya, dan Pascapanen.

KEPALA

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SEKSI KERJASAMA
DAN PELAYANAN
PENGKAJIAN

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 1. Struktur organisasi BPTP Jakarta berdasarkan Permentan
No.20/Permentan/OT.140/3/2013.

2.2. Sumberdaya (Manusia, Sarana-prasarana, dan Anggaran)
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta adalah unit pelaksana teknis (UPT) Pusat
Kementerian Pertanian yang memiliki mandat sebagai institusi pendukung pembangunan dan
pengembangan pertanian daerah/wilayah.

Mandat tersebut didasarkan kepada Surat

Keputusan Menteri Pertanian No. 350/Kpts/PT.210/6/2001, secara khusus tugas pokok dan
fungsi (Tupoksi) yang diemban BPTP Jakarta adalah melaksanakan pengkajian dan perakitan
teknologi pertanian tepat guna spesifik wilayah DKI Jakarta.
Untuk

menjalankan

menginventarisasi

dan

tugas

pokok

mengidentifikasi

tersebut,
kebutuhan

BPTP

Jakarta

teknologi

berperan

pertanian

dalam
tepat

hal

guna;
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melaksanakan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik
lokasi; melakukan penyiapan paket teknologi hasil pengkajian dan perakitan teknologi sebagai
bahan penyuluhan pertanian; serta melakukan pelayanan kegiatan penelitian, pengkajian dan
perakitan teknologi pertanian.
Sumber kekuatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta diantaranya dalam hal
dukungan sumberdaya manusia. Jumlah pegawai sebanyak 69 orang, terdiri dari 59 orang PNS
dan 10 orang tenaga kontrak. Keragaan pegawai terdiri atas 21 orang di kelompok fungsional
peneliti, dan 6 orang penyuluh.

Sisanya merupakan tenaga administrasi dan tenaga teknis

pendukung lainnya. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 4 orang berkualifikasi S3, 16
orang berkualifikasi S2, 18 orang lainnya berkualifikasi S1, dan sisanya berkualifikasi Diploma ke
bawah. Pada saat ini terdapat 4 staff pegawai BPTP Jakarta sedang dalam tugas belajar, dua
orang staf mengikuti pendidikan S2 dan sebanyak 2 orang staf sedang mengikuti pendidikan
S3.
Sumber kelemahan BPTP Jakarta adalah tidak berimbangnya jumlah peneliti pada masingmasing kelompok peneliti/pengkaji; terjadinya penurunan jumlah penyuluh fungsional; dan
masih banyak tenaga fungsional yang berstatus sebagai peneliti atau penyuluh non kelas.
Kelemahan lain adalah belum optimalnya ikatan kerjasama antara BPTP dan Pemda yang
disebabkan oleh berbagai hal yang terkait dengan sistem dan birokrasi pemerintah.
BPTP Jakarta mendapatkan dukungan anggaran setiap tahunnya yang bersumber dari
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 018.09.633961 dengan alokasi anggaran
berbeda-beda setiap tahunnya.

2.3. Potensi dan tantangan
Masalah klasik yang menjadi kendala utama dalam pencapaian sasaran yaitu rendahnya
luasan dan status kepemilikan lahan, perubahan cuaca yang tidak terduga, tingginya variasi
kondisi sosial ekonomi petani DKI Jakarta, tingginya tingkat alih fungsi lahan di perkotaan, serta
rendahnya minat generasi muda untuk berusaha tani. Namun demikian, terdapat peluang yang
dapat dimanfaatkan yakni arah kebijakan Pemda dalam mempertahankan Ruang Terbuka Hijau
(RTH) di DKI Jakarta mencapai lebih dari 21% dari luasan wilayah.

Sebagian luasan RTH

tersebut berupa RTH pertanian. Upaya yang dilaksanakan untuk mengatasinya yaitu dengan
menciptakan inovasi-inovasi teknologi pertanian yang sesuai untuk dikembangkan di lahan
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sempit, meningkatkan intensitas dan kualitas hubungan kerjasama dengan petani, serta
mengikutsertakan generasi muda dalam kegiatan pengembangan agribisnis wilayah.
Sementara itu, ancaman yang dihadapi adalah adanya penyimpangan pelaksanaan
program sebagai akibat dari perubahan program Badan Litbang Pertanian sebagai insitusi
vertikal secara top-down, atapun dari perubahan kebijakan pengembangan pembangunan
pertanian di DKI Jakarta. Namun, Rencana Strategis ini tidaklah kaku dalam menghadapi
keadaan tersebut, artinya selalu siap menghadapi dan melaksanakan penyesuaian dengan
kondisi dan situasi yang ada.
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II.

KINERJA PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN 2010-2014
DAN KINERJA YANG DIHARAPKAN 2015-2019

3.1. Capaian Kinerja 2010-2014
Berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis, akumulasi kinerja kegiatan BPTP Jakarta
hingga tahun 2010 - 2014 meliputi beberapa aspek bidang, yakni: (1) Budidaya tanaman; (2)
Budidaya ternak; (3) Pascapanen dan pengolahan; (4) Paket kebijakan pengembangan
pertanian; dan (5) Diseminasi. Berikut capaian indikator kinerja BPTP Jakarta 2010-2014
Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja BPTP Jakarta, 2010-2014
NO
1.
2.
3.
4.

INDIKATOR KINERJA
Jumlah teknologi spesifik lokasi
Jumlah
teknologi
yang
terdiseminasikan
pengguna/stakeholder
Jumlah rekomendasi kebijakan mendukung empat
sukses Kementerian Pertanian
Jumlah kerjasama pengkajian pengembangan dan
pemanfaatan inovasi pertanian

2010 – 2014
TARGET

REALISASI

26
24

39
33

8

7

5

8

Secara umum, hasil-hasil penelitian litbang pertanian masih memerlukan akselerasi
pemasyarakatan inovasi melalui kegiatan pengkajian dan diseminasi teknologi pertanian. Hal ini
terkait dengan salah satu isu pembangunan pertanian, yakni masih belum optimalnya
pemenuhan kebutuhan inovasi dalam mendukung pembangunan pertanian wilayah, dan
lambannya pemasyarakatan inovasi pertanian hasil-hasil Litbang Pertanian. Dengan demikian,
kegiatan pengkajian dan diseminasi inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi diarahkan untuk
mencapai sasaran terciptanya teknologi spesifik lokasi dan terdiseminasikannya paket-paket
teknologi spesifik lokasi.
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3.2. Kinerja yang Diharapkan2015-2019
Perubahan lingkungan strategis global dan domestik serta isu strategis pembangunan
pertanian DKI Jakarta pada sektor pertanian secara langsung maupun tidak langsung telah dan
akan berpengaruh terhadap pembangunan pertanian nasional maupun pertanian wilayah
spesifik lokasi. Mencermati dinamika perubahan lingkungan strategis dimaksud, program dan
kegiatan pengkajian dan pengembangan teknologi spesifik lokasi diarahkan pada perakitan
inovasi pertanian spesifik agroekosistem yang menghasilkan komoditas berdaya saing tinggi
baik di pasar domestik maupun pasar internasional dalam rangka mengakselerasi pembangunan
pertanian wilayah, dengan mengembangkan sistem pertanian bioindustri berkalnjutan berbasis
sumberdaya lokal.
Isu sentral yang berkaitan dengan peran BPTP mendukung program pembangunan
pertanian dan program Badan Litbang Pertanian adalah lambannya diseminasi inovasi pertanian
dan belum intensifnya pemanfaatan inovasi yang dihasilkan oleh Balai Penelitian Nasional.
Untuk mempercepat proses diseminasi, maka kinerja BPTP yang diharapkan antara lain:
1. Melakukan pengkajian dan pengembangan inovasi yang mudah dilihat oleh petani dan
masyarakat luas, termasuk pemerintah daerah; mendukung penyediaan teknologi dan
inovasi mendukung pengembangan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan berbasis
sumberdaya lokal.
2. Menyempurnakan dan melakukan updating peta Agro Ecological Zone (AEZ) untuk seluruh
BPTP sebagai basis perencanaan tata ruang daerah, terutama skala 1:50 000;
3. Melakukan

eksplorasi,

revitalisasi,

dan

pemanfaatan

teknologi

indigenous

untuk

meningkatkan daya saing sektor pertanian daerah. Sebagai lembaga pelayanan daerah,
BPTP diharapkan mampu mewarnai kebijakan pembangunan pertanian daerah. Oleh karena
itu, kegiatan analisis dan kebijakan pembangunan daerah juga merupakan salah satu
agenda kegiatan di BPTP.
Mengingat ketahanan dan kemandirian pangan dan kemiskinan serta marjinalisasi petani
dan pertanian merupakan masalah mendasar yang dihadapi sektor pertanian ke depan dan
menjadi perhatian utama masyarakat internasional, maka rekayasa inovasi pertanian spesifik
lokasi diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional dan meningkatkan
nilai tambah dan dapat dinikmati penduduk pedesaan. Oleh karena itu, maka rekayasa inovasi
pertanian spesifik lokasi dikonsentrasikan pada rekayasa inovasi teknologi di bidang
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peningkatan produksi pangan dan inovasi kelembagaan sistem dan usaha agribisnis untuk
peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan buruh tani. Disamping fungsi scientific

recognition berupa penciptaan teknologi spesifik lokasi, kegiatan yang berbasis impact
recognition menjadi fokus utama BPTP Jakarta, yang sangat terkait dengan diseminasi teknologi
dan inovasi pertaanian spesifik lokasi. Kinerja pengkajian dan diseminasi teknologi spesifik
lokasi yang diharapkan 2015-2019 tidak terlepas dari substansi program Rencana Strategis
Badan Litbang Pertanian 2015-2019, yakni penciptaan teknologi dan inovasi pertanian
bioindustri berkelanjutan. Kinerja pengkajian dan diseminasi juga merujuk pada 9 sub sistem
inovasi yakni:
Sub sistem 1 : Inovasi Pengelolaan Sumberdaya Lahan, Air dan Agroklimat;
Sub sistem 2 : Inovasi Perbenihan nasional;
Sub sistem 3 : Inovasi Produksi Berkelanjutan;
Sub sistem 4 : Inovasi Logistik dan Distribusi Sarana Produksi;
Sub sistem 5 : Inovasi Pasca Panen dan Pengolahan;
Sub sistem 6 : Inovasi Pengendalian Lingkungan dan Konservasi Sumberdaya Pertanian;
Sub sistem 7 : Inovasi Kelembagaan;
Sub sistem 8 : Inovasi Distribusi Pemasaran Hasil dan Perdagangan;
Sub sistem 9 : Inovasi Koordinasi dan Integrasi Lintas Sektoral
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IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian merupakan salah satu unit pelaksana teknis Eselon
3Balitbangtan, yang secara hirarkis merupakan Bussines Unit Balitbangtan melalui koordinasi BB
Pengkajian. Berdasarkan hierarchical strategic plan, maka BPTP Jakarta menyusun Visi, Misi,
Arah Kebijakan, dan rencana Kegiatan Litkaji, yang selanjutnya dituangkan menjadi Rencana
Operasional. Visi, misi, kebijakan, dan kegiatan BPTP Jakarta 2015-2019 mengacu pada Visi
dan Misi Balitbangtan, yang selanjutnya akan menjadi visi, misi, kebijakan, strategi, dan
program

seluruh

satuan

kerja

Badan

Litbang

Pertanian,

termasuk

BB

Pengkajian.

Memperhatikan hierarchical strategic plan, maka visi dan misi BB Pengkajian adalah:

4.1. Visi
Menjadi Lembaga Pengkajian Penghasil Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi Jakarta
Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

4.2. Misi
1. Menghasilkan dan mengembangkan teknologi pertanian Spesifik Lokasi Jakarta yang
memiliki scientific and impact recognition dengan produktivitas dan efisiensi tinggi
2. Mewujudkan

BPTP

Jakarta

sebagai

Institusi

yang

mengedepankan

transparansi,

profesionalisme dan akuntabilitas

4.3. Tujuan
1. Menyediakan teknologi inovasi pertanian spesifik lokasi yang produktif dan efisien serta
ramah lingkungan yang siap dimanfaatkan oleh stakeholder (pengguna).
2. Mewujudkan akuntabilitas dan profesionalisme dalam pelayanan jasa dan informasi
teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.
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4.4. Tata Nilai
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya BPTP Jakarta menganut beberapa tata
nilai yang menjadi pedoman dalam pola kerja dan mengikat seluruh komponen yang ada di
Balitbangtan. Tata nilai tersebut antara lain:
1.

BPTP adalah lembaga yang terus berkembang danmerupakan Fast learning organization.

2.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengedepankan prinsipefisiensi dan efektivitas
kerja.

3.

Menjunjung tinggi integritas lembaga dan personal sebagai bagian dari upaya mewujudkan
corporate management yang baik.

4.

Bekerja secara cerdas, cermat, keras, ikhlas, tuntas dan mawas.

4.5 Sasaran Kegiatan
1.

Dimanfatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi

2.

Meningkatnya kualitas layanan publik BPTP Jakarta

4.6. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Tabel 2. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN

Menjadi Lembaga
Pengkajian Penghasil
Teknologi dan
Inovasi Pertanian
Spesifik Lokasi
Jakarta Untuk
Mewujudkan
Kedaulatan Pangan
dan Kesejahteraan
Petani.

Menghasilkan dan
mengembangkan
teknologi pertanian
Spesifik Lokasi
Jakarta yang memiliki
scientific and impact
recognition dengan
produktivitas dan
efisiensi tinggi

Menyediakan
teknologi inovasi
pertanian spesifik
lokasi yang produktif
dan efisien serta
ramah lingkungan
yang siap
dimanfaatkan oleh
stakeholder
(pengguna).
Menyediakan layanan
jasa dan informasi
teknologi spesifik
lokasi kepada
pengguna.

Dimanfatkannya hasil
kajian dan
pengembangan
teknologi pertanian
spesifik lokasi

Mengedepankan
transparansi,
profesional isme dan
akuntabilitas kinerja

Meningkatnya
kualitas layanan
publik BPTP Jakarta
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V. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BPTP Jakarta merupakan salah satu unit eselon tiga di bawah Balitbangtan yang
dikoordinasikan oleh BB Pengkajian, oleh sebab itu arah kebijakan dan strategi BPTP Jakarta
mengadopsi arah kebijakan Balitbangtan dengan penekanan kepada Tusi BPTP sebagai
penghasil teknologi spesifik lokasi.

5.1. Arah Kebijakan
1. Fokus pada upaya percepatan pemanfaatan hasil penelitian/pengkajian dan pengembangan
spesifik lokasi bagi stakeholders dan pengguna secara luas.
2. Mendorong penciptaan teknologi pertanian spesifik lokasi melalui kegiatan litkaji multi
disiplin dan terpadu sehingga menjadi solusi menyeluruh bagi penyelesaian permasalahan
pembangunan serta memberikan manfaat dan dampak secara ekonomi dan sosial bagi
masyarakat khususnya provinsi DKI Jakarta
3. Mendorong pengembangan dan penerapan advance technology spesifik lokasi yang
produktif, efisien dan ramah lingkungan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas
produk pangan dan pertanian.
4. Membangun terciptanya suasana “corporate organization” Balitbangtan yang kondusif bagi
pengembangan potensi dan kapasitas sumberdaya manusia dalam pelaksanaan penelitian
dan pengembangan serta diseminasi hasil penelitian sehingga dijamin akuntabilitasnya.
5. Meningkatkan kerjasama dan sinergi sumberdaya penelitian yang saling menguatkan antara
UK/UPT di lingkup Balitbangtan dan dengan berbagai lembaga riset di dalam dan luar negeri

5.2. Strategi
1. Menumbuhkembangkan

pengkajian

yang

inovatif

secara

mandiri

(in-house)

dan

menjalin/memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, serta secara berkala melakukan
evaluasi mandiri (self evaluation) terhadap state of the art dari inovasi yang dikembangkan.
2. Mengembangkan

teknologi

pertanian

spesifik

lokasi

berdaya

saing

tinggi

dalam

meningkatkan kualitas produk pertanian dan pangan dengan berorientasi pada kebutuhan
pasar dan pengguna secara luas.
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3. Memanfaatkan pengembangan teknologi spesifik lokasi yang telah dilakukan berbagai pihak
termasuk advanced technology dalam mempercepat pemanfaatan hasil penelitian dan
pengembangan bagi stakeholders dan pengguna secara luas.
4. Mengembangkan penciptaan teknologi spesifik lokasi berbasis optimalisasi pemanfaatan
sumberdaya dan kearifan lokal dengan tetap memperhatikan keberlanjutannya dan
pengembangannya di berbagai lingkungan strategis.
5. Mengembangkan sistem pengkajian, pengembangan, dan penerapan teknologi dan inovasi
pertanian spesifik lokasi dan mengembangkan kegiatan pengkajian melalui konsorsium
dengan berbagai lembaga terkait.
6. Merencanakan kegiatan pengkajian berbasis pada alternatif menyeluruh bagi pemecahan
masalah dan siap diterapkan bagi pengguna akhir dan pengguna antara (eselon satu terkait
lingkup Kementerian Pertanian).
7. Mengembangkan pola pendampingan dan pengawalan teknologi dan inovasi spesifik lokasi
pada program-program strategis Kementerian Pertanian dalam mendorong komoditas
pertanian andalan dan bernilai ekonomi.
8. Mengembangkan pengawalan penerapan teknologi dan inovasi spesifik lokasi bagi
berkembangnya pengelolaan tanaman terpadu yang berkelanjutan.
9. Mengembangkan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bersifat
antisipatif, responsive bagi pemecahan masalah serta sebagai basis dalam penyusunan
peraturan perundangan tata kerja organisasi/kelembagaan terkait dengan pembangunan
pertanian.
10. Meningkatkan promosi dan mengakselerasi diseminasi hasil penelitian melalui Spektrum
Diseminasi Multi Channel (SDMC) kepada seluruh stakeholders khususnya di Provinsi DKI
Jakarta dan meningkatkan kapasitas dan sinergi lembaga inovasi (penelitian, diseminasi,
penyuluhan) yang saling menguatkan.
11. Membangun model pembangunan pertanian spesifik lokasi berbasis sumberdaya lokal
dengan melibatkan partisipasi aktif stakeholder

5.3. Langkah Operasional
Sebagai implementasi dari arah kebijakan dan strategi, langkah operasional yang diambil
melalui koordinasi BB Pengkajian adalah:
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1. Mengembangkan kegiatan pengkajian dan diseminasi mendukung peningkatan produksi
hasil pertanian wilayah, sebagai upaya percepatan penerapan swasembada pangan
nasional.
2. Mendorong pengembangan dan penerapan advance technology untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya lokal spesifik lokasi, yang jumlahnya
semakin terbatas.
3. Mendorong terciptanya suasana keilmuan dan kehidupan ilmiah yang kondusif sehingga
memungkinkan optimalisasi sumberdaya manusia dalam pengembangan kapasitasnya
dalam melakukan pengkajian dan diseminasi teknologi inovasi pertanian spesifik lokasi.
4. Mendukung terciptanya kerjasama dan sinergi yang saling menguatkan antara UK/UPT
lingkup Balitbangtan dengan berbagai lembaga terkait, terutama dengan stakeholder di
daerah.
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VI. STANDAR DAN TARGET KINERJA

Program merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian
Negara/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon I atau unit
Kementerian Negara/Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator
kinerja yang terukur. Balitbangtan sebagai instansi pemerintah menjabarkan program sebagai
instrumen kebijakan yang harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta
memperoleh alokasi pembiayaannya (anggaran). Untuk mewujudkan pencapaian sasaran
program yang terukur dapat dilakukan dengan pengerahan sumber daya manusia (SDM),
sumber daya material, sumber daya uang (dana/anggaran), atau dengan kombinasi sumber
daya tersebut.Program dapat terdiri satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan satu atau
beberapa satuan kerja. Dalam istilah perencanaan pada lingkup Kementerian Pertanian pada
eselon 2 atau unit kerja dengan eselon dibawahnya, telah disepakati pada level tersebut
digunakan istilah aktivitas dalam standar kinerja.
Kinerja BPTP dilihat dari pencapaian sasaran kegiatannya, yang diukur dengan Indikator
Kinerja Aktivitas (IKA). BPTP Memiliki empat IKA, yaitu (1) Jumlah paket teknologi spesifik
lokasi yang dimanfaatkan, yang didelegasikan menjadi jumlah jejaring dan/atau kerjasama
pengkajian teknologi pertanian yang terbentuk, serta jumlah paket teknologi spesifik lokasi
yang didiseminasikan, (2) Rasio paket teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan terhadap jumlah
pengkajian teknologi spesifik lokasi yang dilakukan pada tahun berjalan, (3) Jumlah
rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, dan (4) Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan
publik BPTP. Standar dan target kinerja BB Pengkajian disajikan pada tabel berikut.
Tabel 3. Standar Kinerja BPTP Jakarta
Kode
01

Sasaran Aktivitas
Dimanfaatkannnya
Hasil Kajian dan
Pengembangan
Teknologi Pertanian
Spesifik Lokasi

Indikator Kinerja Aktivitas
Jumlah paket teknologi spesifik
lokasi yang dimanfaatkan
(akumulasi 5 tahun terakhir)
(paket teknologi)

Penanggung
Jawab
Kepala BPTP
Jakarta

Metode

cascading
Lingkup
dipersempit
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Indikator Kinerja Aktivitas

Penanggung
Jawab

A

Jumlah jejaring dan/atau
kerjasama pengkajian teknologi
pertanian yang terbentuk
(akumulasi 5 tahun terakhir)
(dokumen kerjasama)

Seksi
Kerjasama dan
Pelayanan
Pengkajian
BPTP Jakarta

B

Jumlah paket teknologi spesifik
lokasi yang didiseminasikan
(akumulasi 5 tahun terakhir)
(paket teknologi)

Seksi
Kerjasama dan
Pelayanan
Pengkajian
BPTP Jakarta

Kode

Sasaran Aktivitas

Metode

cascading

02

Dimanfaatkannnya
Hasil Kajian dan
Pengembangan
Teknologi Pertanian
Spesifik Lokasi

Rasio paket teknologi spesifik
lokasi yang dihasilkan terhadap
jumlah pengkajian teknologi
spesifik lokasi yang dilakukan
pada tahun berjalan
(%)

Kepala BPTP
Jakarta

Tidak
didelegasikan

03

Dimanfaatkannnya
Hasil Kajian dan
Pengembangan
Teknologi Pertanian
Spesifik Lokasi

Jumlah rekomendasi kebijakan
yang dihasilkan (jumlah
rekomendasi)

Kepala BPTP
Jakarta

Tidak
didelegasikan

04

Meningkatnya kualitas
layanan publik Balai
Besar Pengkajian
Teknologi Pertanian
Jakarta.

Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) atas layanan publik Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian
Jakarta

Kepala BPTP
Jakarta

Tidak
didelegasikan
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Tabel 4. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Pencapaiannya 2015-2019
No

Sasaran Kegiatan

01

Tersedianya teknologi pertanian
spesifik lokasi

02

03

Terdiseminasikannya inovasi
teknologi pertanian bioindustri
spesifik lokasi

Dihasilkannya rumusan
rekomendasi kebijakan

Indikator Kinerja Aktivitas

Satuan

Target
2017 2018

2015

2016

Teknologi

4

4

4

-

-

Model

1

1

1

-

-

Teknologi

6

5

5

-

-

Jumlah produksi benih sumber

Ton

-

-

-

-

-

Jumlah rekomendasi kebijakan

Rekomendasi

1

1

1

-

-

Jumlah Teknologi Spesifik
Lokasi
Jumlah model pengembangan
inovasi teknologi pertanian
bioindustri
Jumlah teknologi yang
didiseminasikan ke pengguna

2019

17

Tabel 5. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Pencapaiannya 2015-2019
No

01

02

Sasaran Kegiatan

Dimanfaatkannnya Hasil Kajian
dan Pengembangan Teknologi
Pertanian Spesifik Lokasi

Meningkatnya kualitas layanan
publik Balai Besar Pengkajian
Teknologi Pertanian

Indikator Kinerja Aktivitas
Jumlah paket teknologi
spesifik lokasi yang
dimanfaatkan (akumulasi 5
tahun terakhir) (paket
teknologi)
Rasio paket teknologi spesifik
lokasi yang dihasilkan
terhadap jumlah pengkajian
teknologi spesifik lokasi yang
dilakukan pada tahun berjalan
Jumlah rekomendasi kebijakan
yang dihasilkan
Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) atas layanan publik
Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian (BPTP)...........

Satuan

Target
2017 2018

2015

2016

2019

Paket Teknologi

-

-

-

12

12

Persen

-

-

-

100

100

Rekomendasi
Kebijakan

-

-

-

1

1

Nilai IKM

-

-

-

3

3
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Tabel 6. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Pencapaiannya Sub Bagian Tata Usaha dan
Seksi Pelayanan Pengkajian
No

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Sasaran
Kegiatan (IKSK)

Target
Satuan
2015

2016

2017

2018

2019

%

-

-

-

100

100

%

-

-

-

100

100

Dokumen
Kerjasama

-

-

-

6

6

Paket Teknologi

-

-

-

22

22

Tata usaha

-

-

-

-

-

Rasio permintaan dan keluhan
(tertulis) yang ditindaklanjuti
terhadap layanan
ketatausahaan di lingkup Balai
Pengkajian Teknologi
Pertanian ….....
Rasio rekomendasi Itjen atas
ketidaksesuaian NSPK (norma,
standar, prosedur, kriteria)
ketatausahaan di lingkup Balai
Pengkajian Teknologi
Pertanian ….. yang
ditindaklanjuti terhadap total
rekomendasi yang diberikan
Seksi Pelayanan
Pengkajian
Jumlah jejaring dan/atau
kerjasama pengkajian
teknologi pertanian yang
terbentuk (akumulasi 5 tahun
terakhir)
Jumlah paket teknologi
spesifik lokasi yang
didiseminasikan (akumulasi 5
tahun terakhir)
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VII. PENUTUP
Renstra Balai Pengkajian Teknologi Pertanian tahun 2015-2019 merupakan penjabaran
dan implementasi Renstra Balitbangtan. Renstra ini juga dimaksudkan sebagai Rencana Aksi
kegiatan pengkajian dan diseminasi teknologi inovasi pertanian spesifik lokasi yang
menjabarkan dinamika lingkungan strategis dan isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran
kegiatan pengkajian inovasi pertanian untuk lima tahun ke depan.
Renstra ini dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta target pencapaian
sasaran sehingga akuntabilitas kegiatan pengkajian dapat dievaluasi dengan baik. Renstra ini
dapat ditelaah setiap tahunnya sehinga memungkinkan untuk terjadi perubahan atau
penyesuaian, misalnya pada indikator kinerja yang disesuaikan dengan kebijakan dan dinamika
pembangunan pertanian khususnya penelitian/pengkajian. Pada akhirnya, Renstra ini ditujukan
sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan pengkajian teknologi spesifik lokasi di lingkup
BPTP.
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